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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce si jako svůj cíl stanovuje srovnání protiteroristické strategie prezidentů 

George W. Bushe a Baracka Obamy. Text se primárně zaměřuje na období let 2001 – 2015. 

Začátek období je stanoven především z důvodu události největších teroristických útoků v USA 

11. 9. 2001, které formovaly nové koncepty, strategie a legislativu v boji proti terorismu. 

K těmto útokům se přihlásila extremistická skupina Al-Káida, která operuje zejména na území 

Afghánistánu, z tohoto důvodu se práce zaměří právě na tuto organizaci, daný stát a přilehlou 

oblast. Příklady protiteroristické strategie jsou studovány na Al-Káidě také proto, že organizace 

byla bezpečnostní hrozbou pro obě administrativy po celé zkoumané období. V závěru se práce 

snaží objasnit rozdíly protiteroristických strategií a potvrdit, či vyvrátit hypotézu stanovenou 

v úvodu.  

 

Abstract 

 

The Bachelor’s thesis deals with the changes of the U.S. counterterrorism strategy during the 

presidency of George W. Bush and Barack Obama. The main purpose is to compare the pre-

emption strategy with the diplomatic one, regarding the fight against terrorism. After the 

11/9/2001 attacks, the threat of terrorism became the number one priority to all U.S. federal 

institutions responsible for ensuring security. The terrorist organization responsible for the 

events of 9/11 was Al-Qaeda, therefore it’s activity is main subject for this analysis. Since then, 

the American counterterrorism strategy went through major changes and during the analysed 

period it went through further development. The text records mainly the period of 2001 – 2015. 

The main sources are doctrinal documents published frequently by each administration, and 



 

  

legislation released as a response to 9/11. The conclusion tries to evaluate, which part or parts 

of counter-terrorism strategy of each president were different from their rhetoric and whose 

approach was more convenient.  
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Úvod 

 

Po konci studené války se Spojené státy staly z hlediska schopností ozbrojených sil 

nejmocnější velmocí. Hlavní hrozbou se od té doby stalo narušení státní bezpečnosti ze strany 

nestátních aktérů. V pojetí Mary Kaldor (2012) vznikly tyto „nové války“ splynutím několika 

faktorů. Globalizace umožnila i menším organizacím nebo sítím snadněji šířit svou ideologii. 

Na přelomu století se změnilo vnímání politické identity a jejích autorit, a v souvislosti s tím i 

schopnost vést společnost pomocí demokracie, - údajně nejvhodnějším politickým 

uspořádáním. Taktiky „nové války“ spočívaly v omezení vlivu lokálních autokratů, teroristů 

nebo radikálů na společnost. Zásadně se tak změnil způsob vedení války a její cíle. V tradiční 

válce se dva nebo více aktérů snažilo získat moc dobytím většího území. Dnešní nestátní aktéři 

se snaží společnost ovládnout tím, že jí vštípí svou ideologii a jakoukoliv „rebelii“ proti ní 

násilně potlačí, šíří strach a nenávist. Dříve hierarchické skupiny jsou dnes menší a roztříštěné 

skupiny, spíše plošné struktury.  

Západní svět si v 90. letech začal uvědomovat nárůst těchto asymetrických hrozeb a 

nutnost zavést nové postupy v boji proti nim. Téměř všechny státy musely přehodnotit 

obrannou strategii a zaměřit se především na přibývající útoky ze strany teroristů a extremistů. 

Zlom nastal po historicky největších teroristických útocích v roce 2001, spáchaných na Světové 

obchodní centrum ve městě New York a budovu Pentagonu ve Washingtonu D. C. K útokům 

se přihlásili stoupenci teroristické organizace Al-Káida. Jak vysvětluje Greenberg (2005, s. 6), 

na tomto příkladu je jasná změna taktiky teroristů, a to cílení na finanční ztráty západu. Dříve 

byly běžné cíle teroristických skupin vojenské základny, lodě apod. Tyto události uvedly 

tehdejší administrativu George W. Bushe pod značný tlak, vyvstala nutnost zavést nová 

bezpečnostní opatření a zrevidovat národní bezpečnostní a protiteroristickou strategii. Tehdejší 

vláda reagovala téměř okamžitě, uvedla v platnost tzv. Bushovu doktrínu a brzy dopadla 

teroristy zodpovědné za útoky z 11. září. Boj s terorismem tím však neskončil, Spojené státy 

měly za cíl zničit celou teroristickou síť.  

Období prezidentství Baracka H. Obamy bylo taktéž zlomové především 

z vnitropolitických důvodů, kdy byla americká společnost deprimována neutuchajícími 

válkami v regionu Blízkého východu a dožadovala se jejího konce. Začátkem Obamova 

prvního prezidentského období také zasáhla Spojené státy jedna z největších hospodářských 

krizí. Zároveň nastal obrat ve způsobu vedení zahraniční politiky a s tím souvisely i změny 
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v protiteroristické strategii. Tyto dvě oblasti změnily vnímání americké hegemonie okolním 

světem. Bakalářská práce proto pracuje především se strategickými obrannými dokumenty, 

vydávanými každou z administrativ. Jsou to Národní bezpečnostní strategie, Národní obranná 

strategie a Čtyřletý plán obrany. Dále jsou pro tuto oblast klíčové zákony, které byly nově 

vydány v souvislosti s protiteroristickou strategií, např. Autorizace k užití vojenské síly1 nebo 

takřka nejznámější „Vlastenecký zákon“ (Zákon o sjednocování a posilování Spojených států 

poskytováním vhodných pomůcek potřebných pro stíhání a bránění terorismu z roku 20012). U 

druhého z uvedených je brána v potaz určitá míra kontroverze z hlediska ochrany práv a svobod 

amerických občanů.  

Pro účely této práce nahlížím na všechny podklady pouze v souvislosti s bojem proti 

terorismu. Z dokumentů týkajících se národní obranné strategie jsou analyzovány pouze ty 

části, které určují další vývoj boje proti terorismu. Jako případová studie je vybrána právě Al-

Káida, na které je možné v daném období vlády obou prezidentů analyzovat odraz 

protiteroristických strategií a která byla po celé zkoumané období hrozbou pro Spojené státy. 

Rámec práce je stanoven tak, aby z analýzy vyplynuly kauzální souvislosti. Za příčinu je 

považováno vydání určitého dokumentu, zákona nebo nařízení a následkem je jeho praktický 

dopad na boj s terorismem, např. zahájení Operace Trvalá Svoboda3. Konkrétně tato operace je 

vybrána jako reprezentativní vzorek, který znázorňuje typický vztah mezi doktrinálním 

dokumentem a následnou akcí. Časově je téma vymezeno na zmíněná prezidentská období G. 

W. Bushe a Baracka H. Obamy, tedy 2001 – 2015. Teritoriálně primárně na Afghánistán, kde 

se odehrávala Operace Trvalá svoboda (OEF) a dále na přilehlou oblast, kde Al-Káida aktivně 

operuje (např. afghánsko-pákistánské hranice).  

Komparativní metodou bude testována výchozí hypotéza a to: ačkoliv byl přístup 

preemptivní4 války G. W. Bushe hodnocen jako příliš invazivní, tato forma boje s terorismem 

byla účinnější a USA měly na území Blízkého východu značný (nejen vojenský) vliv. 

S nástupem B. H. Obamy se z úst světového hegemona vytratilo tvrzení „s teroristy 

nevyjednáváme“ a tím i pomyslná síla v řešení ozbrojených konfliktů. Bush se svou strategií 

                                                           
1 Authorization for Use of Military Force 
2 Patriot Act – Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 
3 Operation Enduring Freedom, dále jen OEF 
4 Někteří autoři nesouhlasí s názvoslovím preempce v NSS a označují ji jako „preventivní válku“. Na rozlišnost 

výkladu se odvolává Shue (2011), podle které je preempce zásah proti bezprostřednímu útoku, kdežto prevence 

reaguje na nepřímou hrozbu, která by v budoucnu mohla gradovat. Stejně tak se k tomuto výkladu přiklání 

Kaplan (2011), který interpretuje politiku Bushovy doktríny jako válku preventivní. Pro účely této práce použiji 

obecnější výklad termínu preempce dle A. Robertse (2003, s. 45), kdy jde o užití vojenské síly státem, založené 

na preventivní obraně, k zamezení bezprostřední hrozby nebo budoucí hrozby v zárodku.  
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dosáhl snížení vlivu Al-Káidy, ale prezidentské období mu stačilo vypršet dříve, než dosáhl 

svého hlavního cíle. Dopadení Usáma bin Ládina vycházelo z jeho strategií, Obama převzal 

tyto prostředky a podařilo se mu vytyčeného cíle dosáhnout. Od té doby se Spojeným státům 

v této oblasti sice podařilo dosáhnout určitých dílčích úspěchů, ale reakce na rostoucí hrozby 

(např. rozšíření vlivu IS, nebo opětovné posílení Al-Káidy) byly ze strany Obamovy 

administrativy opožděné a nedostačovaly k jejich zastavení. Prezident podcenil rychlost šíření 

extremismu v této oblasti, když se soustředil především na diplomatické aspekty 

protiteroristického boje. Umírněný izolacionismus B. Obamy tedy spíše uškodil bezpečnostní 

situaci v Afghánistánu, jelikož prezident ve svém druhém volebním období preferoval 

upozadění amerických vojenských jednotek a spoléhal ve své strategii primárně na asistenci 

jednotkám daného státu a další prostředky tzv. měkké síly. Opět tím došlo k nárůstu extremismu 

ve zkoumané oblasti a teroristické skupiny jako Al-Káida5 dnes dosahují svého původního 

vlivu, a to konkrétně v nejvíce problematické oblasti hranic Afghánistánu a Pákistánu, na kterou 

se tato práce soustředí. Jak uvádí Kaldor (2012, s. 161) Tálibán i Al-Káida jsou na vzestupu od 

roku 2005, mezi lety 2010 – 2012 dosahují podobné míry vlivu jako před americkou invazí 

v roce 2001.   

Téma komparace jsem zvolila především proto, že přístup těchto dvou prezidentů je 

v protiteroristické strategii prezentován jako ideologicky odlišný. Poskytuje tak pohled na boj 

s terorismem z kompletně odlišného pohledu a odkrývá některé rozdíly ve smýšlení 

republikánů a demokratů. Smyslem či cílem zkoumání je srovnat zásadní rozdíly v přístupu 

obou prezidentů ke strategii v boji proti terorismu. Dále také zmapovat vývoj strategie 

v průběhu let a hlouběji tématu porozumět.  

Struktura bakalářské práce je rozdělena do tří hlavních částí (kapitol) a několika 

podkapitol. V první části je vymezen teoretický rámec práce. Je zde obsažena analýza 

strategických dokumentů, legislativních změn a institucí zodpovědných za vývoj 

protiteroristické strategie. V druhé části se text zabývá zmíněnými kauzálními vztahy mezi 

legislativou a praktickými kroky vedenými proti Al-Káidě na území Afghánistánu a Pákistánu, 

kde během let nejaktivněji působila. Jedna z podkapitol blíže rozebere Operaci Trvalá Svoboda, 

která probíhala v letech 2001 – 2014 a lze na ní sledovat přístup obou administrativ. Tato část 

práce zkoumá, zda dané kroky korespondují s legislativní a rétorickou koncepcí prezidentů. 

V poslední kapitole práce komparuje informace z předchozí analýzy, dochází ke srovnání 

                                                           
5 Především Tálibán a Al-Káida. 
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odlišností v přístupu obou prezidentů. V závěru práce uvádí rozdíly mezi rétorikou prezidentů 

a jejich činy, nalézá případné nedostatky a přináší zhodnocení tématu.  

 

Pohled na bezpečnostní strategii a zahraničně politický směr Spojených států 

Ačkoliv G. W. Bush nastoupil v roce 2000 do prezidentského křesla jako konzervativní 

kandidát s umírněným programem, jeho následujících osm let vládnutí bylo silně ovlivněno 

koncepty neokonzervativců6. Hoder (2009, s. 26) uvádí tři faktory, na základě kterých se 

příznivci tohoto směru dostali k vlivu právě u administrativy G. W. Bushe7. Mezi ně patří 

centralizace amerických federálních struktur, rozhodovací proces nastavený prezidentem (jeho 

zkušenosti z vedení firem v soukromé sféře) a v neposlední řadě události 11. září. 

Neokonzervativci prosazovali myšlenku - „Spojené státy by měly principy demokracie, 

volného trhu a respektu ke svobodě aktivně šířit po celém světě“ (Ibidem, s. 27). Právě poslední 

faktor výrazně ovlivnil koncept NSS z roku 2002 a vývoj dalších strategií, kdy v zájmu 

bezpečnosti národa umožnil neokonzervativcům prosadit právo jednat unilaterálně a budovat 

z jejich pohledu opomíjenou hegemonii USA. Na kroky G. W. Bushe tedy pohlížím především 

ve spojitosti s tímto směrem a to jak ovlivnil celé jeho prezidentství.   

Demokratizace je důležitým prvkem v protiteroristické strategii USA, zmíněná 

v každém z doktrinálních dokumentů. Americký důraz na prosperitu a svobodu souvisí 

s prosazováním demokracie, která je spojována s nižším rizikem vzniku občanské války nebo 

podpory jiné formy násilí. Při snaze o úspěšnou změnu režimu je důležité podporovat 

sjednocování společnosti, svobodu slova (nezávislá média) a především svobodné volby 

(Dobbins, Jones a kol., 2007, s. 189). Celý proces je mnohem komplexnější, ale pro kontext 

této práce jsou podstatné právě tyto aspekty. Greenberg (2005, s. 30, 35 a 63) uvádí, že 

prokazatelně nejvíce teroristů pochází ze zemí vedené autokraty. Konstatuje, že právě 

společnost, která trpí hladem, vysokou nezaměstnaností a je z části negramotná, nebude za svůj 

hlavní problém považovat boj s terorismem. Ve státech, které jsou neschopné zajistit občanům 

bezpečnost, jsou lidé náchylnější pomáhat extremistům, nebo se k nim připojit, především 

proto, že jim nabízí pocit bezpečí a získání identity v rámci určité skupiny. V souvislosti s 

                                                           
6 Neokonzervativismus se stal ideologickým proudem v 60. letech 20. stol., který se vymezoval proti liberalismu. 

Irving Kristol je považován za jeho zakladatele a určil hlavní myšlenky tohoto proudu (dle něj je užití 

„ideologický proud“ nesprávné a na místo toho užívá výrazu „přesvědčení“). Zastánci tohoto směru silně 

prosazovali ideu vlastenectví a jasného rozlišování spojenců i nepřátel. Dále odmítali angažovanost 

v mezinárodních institucích a prosazovali šíření amerických hodnot ve světě. 
7 Autor zaznamenává první úspěch neokonzervativců ve vládě R. Reagana v 80. letech (Ibidem, s. 27). 
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šířením demokracie se jak Bushova, tak Obamova administrativa rozhodla pro demokratizaci 

autoritářských vlád a států podporujících terorismus na Blízkém východě. V případě 

Afghánistánu započaly snahy o změnu režimu konferencí v Bonnu, jak bude dále popsáno. 

Násilné šíření demokracie bylo mnohdy kritizováno, Kaldor (2012, s. 182) tedy 

navrhuje řešení v podobě politické autority a budování legitimní vlády. Konkrétně 

v Afghánistánu chyběla po svržení Tálibánu jakákoliv autorita, která by sjednotila tamní 

společnost. Autorka nemluví o formě vlády, ale o zajištění legitimity, která dle jejího výkladu 

velmi souvisí s bezpečností. Přisuzuje také důležitost zlepšení ekonomické situace, zajištění 

prosperity a sjednocení afghánské společnosti.  

Na Obamovo prezidentství pohlížím v rovině jeho idealistické snahy o šíření míru. Už 

ve své předvolební rétorice zmínil úmysl stáhnout americké jednotky z Afghánistánu a Iráku.  

Za rok 2009 obdržel Barack H. Obama Nobelovu cenu za mír (Crowley, 2015). V průběhu jeho 

prezidentství se ale prokázalo, že spíše než mírotvůrce je politickým pragmatikem (Lynch, 

2012). Jak v této práci dále uvádím, ideál světového míru šířil Obama pouze slovy, nikoliv činy, 

v protiteroristické strategii navázal na svého předchůdce. Jeho první administrativa převzala 

logiku strategie Války proti teroru a pozměnila určité taktiky (Ibidem, s. 1103). S tím souvisí i 

styl boje proti terorismu, zvýšené užívání dronových útoků (oproti jeho předchůdci) a míra 

angažovanosti v Afghánistánu. Tyto aspekty, spolu se zmíněnou demokratizací budou 

předmětem komparace. V druhém období již došlo k mírnému odklonu od popsané strategie, 

Obama splnil své předvolební sliby a odvolal vojáky z válečného pole na Blízkém východě. 

Zda toto rozhodnutí prospělo či neprospělo bezpečnostní situaci, bude dále předmětem diskuze. 

Definici terorismu jsem převzala z knihy od autorů Řeháka, Foltina a Stojara (2008, s. 

9), podle kterých je soudobý terorismus „ … metoda asymetrického boje používaná převážně 

nestátními aktéry …“. Cílem teroristů je působit na psychologii obětí a tím i protivníka (státu, 

vlády, atp.). Pokud taková skupina disponuje potřebnými schopnostmi a zdroji, může její 

chování ovlivnit politický diskurz. Právě tato definice nejlépe vystihuje aktivitu Al-Káidy, která 

od přelomu milénia působí na celosvětové dění. 

 

Pohled literatury na téma 

Inspiraci napsat bakalářskou práci na toto téma mně poskytla analýza od M. C. Desche 

The More Things Change, the More They Stay the Same: The Liberal Tradition and Obama's 
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Counterterrorism Policy, která se zabývá návaznostmi protiteroristických strategií 43. a 44. 

prezidenta Spojených států. Autor podobnost strategií přisuzuje totožnému vnímání hrozby 

terorismu a jeho pojetí jako války, ve vidění obou prezidentů.  

Kniha Al Qaeda Now: Understanding today’s terrorists, přináší pohled několika 

expertů, kteří se vyjadřují k vývoji Al-Káidy mezi lety 2000 – 2005. Z organizace se stalo spíše 

hnutí, založené na ideologiích svých silných vůdců jako byl Usáma bin Ládin. Část publikace 

se zabývá proměnou jejích taktik, strategie a fungování. S událostmi 11. září nastala očividná 

změna v cílech, jak pokořit „západní civilizaci“, začala tedy mířit na její finanční rozklad. Za 

úspěšným fungováním se skrývá management Usáma bin Ládina, který jako vystudovaný 

ekonom vedl organizaci spíše jako firmu. I díky tomu se hnutí dokázalo vždy opět stabilizovat, 

ačkoliv ztratilo mnoho svých vysoce postavených velitelů, prokázalo schopnost začlenit mezi 

sebe další skupiny a v neposlední řadě rekrutovat své členy a na dálku je ovládat. Zaobírá se 

také válkou v Iráku a Afghánistánu, ve své druhé části se pak detailně věnuje proslovy a 

působením Usáma bin Ládina. 

Za cenný podklad považuji také publikaci od Haley Stausse United States' Strategy in 

Afghanistan from 2001 to Today, která se zaměřuje na oba prezidenty, sleduje proměny ve 

strategii aplikované na Afghánistán a v neposlední řadě také hodnotí jejich přístup k válčení 

při OEF. Velice zajímavou byla kapitola Democratization z knihy The Beginner's Guide to 

Nation-Building. Ta mi poskytla detailní informace o procesu demokratizace Afghánistánu. Za 

velmi přínosnou považuji také výše zmíněnou publikaci od Mary Kaldor New and Old Wars, 

která mi poskytla nejen lepší představu o všech souvislostech „nových válek“, ale i zajímavé 

zhodnocení války v Afghánistánu a Iráku a dílčí podklady pro některé podkapitoly. 

Pro komparativní část byla velice cenná analýza Presidential References to the 2001 

Authorization for Use of Military Force in Publicly Available Executive Actions and Reports to 

Congress autora Matthewa Weeda, která mapuje příkazy a činnosti uskutečněné pod záštitou 

této legislativy a to po celé zkoumané období. 

Přínosné bylo i několik publikací od Jana Eichlera, které mi poskytly odlišný úhel 

pohledu na koncept strategií v doktrinálních dokumentech. Elektronická periodika CNN, 

Reuters, RAND Corporation, The Atlantic, The Washington Post, jsem se snažila využít v práci 

okrajově, v několika málo případech jsem tyto zdroje využila k potvrzení tvrdých dat. 
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1. Analýza doktrinálních dokumentů 

 

1.1. Bushova administrativa (2002 – 2008) 

Obranná strategie G. W. Bushe je silně ovlivněna teroristickými útoky z roku 2001 a 

také politickým směrem neokonzervatismu8, rozšířeným mezi republikány v posledních 30 

letech. 43. prezident Spojených států je mnohdy kritizován za prosazování unilateralismu 

v zahraniční politice. První z vydaných doktrín jeho administrativy byla strategie z roku 2002, 

Národní bezpečnostní strategie  (The National Security Strategy, dále jen NSS). NSS ve své III. 

části udává jasný směr v boji proti terorismu, kdy tvrdí: „Spojené státy teroristům neustoupí, 

nebudou s nimi jednat ani uzavírat dohody. Neděláme rozdíly mezi teroristy a těmi, kteří je 

podporují.“ a dále „Plně si uvědomujeme, že nejlepší obranou je útok.“ Jak tvrdí Hoder (2009, 

s. 30) prezident se se svým úzkým okruhem poradců (neokonzervativců) snažil využít rozložení 

světové moci po ukončení studené války, posílit strategické postavení USA a uplatňovat jej na 

mezinárodní vztahy. Doktrinální dokument tedy předběžně schvaluje unilaterální princip 

preemptivních úderů především v případech, kde je neúspěšná politika zastrašování, nebo 

v případě možnosti užití zbraní hromadného ničení ze strany nepřítele. V tomto kontextu je 

hlavní ideou nikoliv stanovování postupných návazných kroků, ale víra v kumulativní dopad 

boje rozprostřeného napříč regiony (v případě selhání prostředků zastrašování). Oblastí zájmu 

se stávají Irák a Afghánistán9. Kromě tradičního boje se doktrína soustředí na spojeneckou 

spolupráci a rozvojovou pomoc cílenou na státy s vysokou koncentrací teroristů (NSS, 2002). 

Prezident v doktríně prohlašuje, že boj proti terorismu je ochranou demokratických hodnot a 

„způsobem života“10, čímž staví zodpovědnost za světovou svobodu na americkou společnost. 

Znaky neokonzervativní ideologie jsou zřejmé v celém dokumentu (Stauss 2012, s. 6).  

Jelikož byl dokument vydán zejména jako odezva na teroristické útoky ze září 2001, 

definoval nutnou reorganizaci bezpečnostních složek, primárně Federálního úřadu pro 

                                                           
8 Podle které má zahraniční politika reprezentovat vnitřní morální charakter země. Tímto smýšlením si 

neokonzervativci v Bushově vládě odůvodňovali intervence do Iráku a Afghánistánu, jako morální boj proti 

terorismu, vedoucí k demokratizaci autoritářských režimů (McGlinchey, 2009). Po 11. září se neokonzervativci 

odklonili od izolacionistické tradice Republikánské strany a prosazovali šíření amerického kapitalismu a hodnot 

v zahraničí (Shapiro 2009, s. 9). Hlavními představitely v Bushově první administrativě byl v první řadě jeho 

zástupce Dick Cheney a dále Paul Wolfowitz, který na pozici náměstka ministra obrany pomáhal utvářet podobu 

americké invaze do Iráku v roce 2003 (Shapiro, 2009). 

9 Dále také Írán a KLDR, které G. W. Bush v jednom ze svých projevů označil jako státy „Osy zla“. 
10„ … war on terrorism is a defense of democratic values and the way of life …“ (NSS 2002, s. 13) 
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vyšetřování a nejrozsáhlejší změny federální vlády v posledních 50 letech. Tato doktrína dala 

také vznik zmíněnému Úřadu pro národní bezpečnost (Department of Homeland Security; 

DHS)11. G. W. Bush si nedostatečnost předchozích strategií zadržování a odstrašování 

zdůvodnil ve své zahajovací řeči k NSS ve West Pointu v roce 2002 takto „odstrašování … je 

bezzubé vůči neuchopitelným teroristickým sítím, které nemusejí chránit žádný stát ani občany“ 

a „ … nemůžeme dopustit, aby naši nepřátelé udeřili jako první“. Druhý výrok se vztahoval 

k možnému užití zbraní hromadného ničení (Shapiro 2009, s. 30 – 31). První prezidentův 

argument je relevantní vzhledem k faktu, že teroristické skupiny mají zájem výhradně 

úspěšnosti svých útoků a mnohdy nechrání ani své stoupence. Uplatňování strategie zadržování 

je vůči nim neúčinné. Lze souhlasit s názorem Jessicy Stern (2015), která tvrdí, že teroristickou 

skupinu nelze zredukovat bez vojenských zásahů.  

Stejného názoru je i Michael Boyle (2013) bývalý poradce expertní skupiny 

protiteroristické strategie B. H. Obamy. Dle něj se realita Obamových činů z velké části 

neslučuje s jeho ideály, nebo ideály jeho voličů. Časté užití dronových útoků v Pákistánu 

utvrdilo tamní společnost a stoupence Al-Káidy v názoru, že americká armáda nedbá na životy 

civilistů, opravňujíc si tím protiamerické postoje. Poradce považuje prezidentovu 

protiteroristickou strategii za jeho největší selhání. Z tohoto pohledu vyvstává otázka, zda 

existuje alternativa k Bushově strategii prevence a preempce z roku 2001, pokud jde o boj 

s nestátními aktéry. Shapiro (2009, s. 114 - 115) se na to snaží odpovědět účinným 

prosazováním strategie zadržování. Dle něj v boji proti terorismu působí kontraproduktivně jak 

vysoká míra agrese, tak pouze diplomatická opatření a oba způsoby zapříčiňují nárůst počtu 

příznivců teroristických skupin. S tímto výrokem nelze nesouhlasit a dále bude v průběhu textu 

potvrzen. Jak míní Barša (2003, s. 51 – 56), Bushova politika se zprvu jevila jako 

izolacionistická, ve skutečnosti byla jen unilateralistická. Dle autora unilateralismus zbytečně 

zahání spojence do opozice, a tím destabilizuje mezinárodní řád. Shapiro (2009, s. 150) tvrdí, 

že spojenectví v oblasti boje proti terorismu bylo v rámci Bushovy doktríny silně 

                                                           
11 V zemi se oblastí boje proti terorismu zabývají Ministerstvo obrany Spojených států amerických („DOD“) a od 

roku 2002 právě zmíněný Úřad vnitřní bezpečnosti. DOD působí ve věcech obrany státu a zároveň přebírá 

zodpovědnost za komplexní agendu boje proti terorismu. Spravuje přidělený rozpočet, koordinuje bezpečnostní 

agentury, jsou mu podřízený armáda, námořnictvo i letectvo. V absolutní většině případů uděluje příkazy všem 

vyjmenovaným složkám jak uvnitř USA, tak v zahraničí. Pod ministerstvo spadá i Národní bezpečnostní 

agentura11, která vede specializované akce vůči možným hrozbám terorismu a extremismu. Jako jediná agentura 

může odposlouchávat hovory a číst elektronickou komunikaci bez povolení soudu. NSA zaštiťuje podporu 

americkým vojenským jednotkám rozmístěným po celém světě, především pomocí zpravodajské činnosti a sdílení 

informací (NSA, 2016).  
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oportunistické. Bushova vláda spolupracovala s autoritářskými režimy, aniž by na ně kladla 

tlak v rozvoji demokracie. 

Dalším zásadním dokumentem vydaným téměř ihned po událostech 11. září je 

Quadrennial Defense Report (dále jen QDR). Podle něj řídí Ministerstvo obrany svou strategii 

od roku 1997. Aktualizovaný QDR z roku 2001 přináší změnu celého obranného konceptu. Je 

zde znatelný odklon od modelu plánování založeného na hrozbách, k záměru soustředit se více 

na kapacity protivníka. Účelem je rozpoznat a zaměřit se na to, jaké prostředky druhá strana 

vlastní, než kde a kdy by mohla udeřit. Jedním z úkolů (či „výzvou“) je stabilizace jihovýchodní 

Asie a Blízkého východu. Ta má být zajištěna optimalizací konfliktů, vymezením funkčních a 

geografických požadavků, které se v daných regionech dají aplikovat. Na Blízkém východě se 

hovoří především o prevenci vůči hrozbám ze strany států, které podporují nebo přehlíží 

teroristické skupiny, nebo jsou tzv. nefunkčními státy12. V neposlední řadě slibuje reformu 

ozbrojených složek a nový přístup k vyhodnocování rizik.   

Jak popisuje Eichler (2013), po útocích z 11. září se v otázkách bezpečnosti stal 

v americké politice dominantním směrem právě zmíněný neokonzervatismus, kdy jeho zastánci 

kladli při prosazování amerických zájmů důraz na militantní unilateralismus. NSS z roku 2002 

(„Bushova doktrína“) schvalovala možnost okamžitě zahájit válku v Iráku. Hoffman (2009) 

konstatuje, že Bushova válka v Iráku radikalizovala muslimský svět a tím potencionálně zvýšila 

počet příznivců Al-Káidy. Také tehdejší strategii vytýká přehnané soustředění se na Irák a málo 

pozornosti směrované na Pákistán a Afghánistán, kde se jednotky Al-Káidy formovaly a 

operovaly ve větší míře. V druhé ze zmíněných zemí s tím souvisí i neúspěch při snaze o 

nastolení nového režimu po svržení Tálibánu, kdy snaha o zavedení demokracie vyústila ve 

vládu zkorumpovaných politiků. Al-Káida dle autora určila nový směr soudobého terorismu.    

I přesto, že se americké armádě podařilo dopadnout některé přední zastánce této teroristické 

sítě, nepodařilo se zastavit šíření její ideologie, a tak nikdy zcela nedošlo k jejímu zániku. 

Naopak, jak bude dále uvedeno, síť roztříštěná na menší skupiny opět získala na síle.  

Národní bezpečnostní strategie13 (NSS) z roku 2006 vydaná druhou administrativou G. 

W. Bushe začíná slovy „Amerika je ve válce“ („America is at war“). Za své úspěchy považuje 

sesazení diktátora Saddáma Hussaina v Iráku, hnutí Tálibánu v Afghánistánu, degradaci  

                                                           
12 Pro účely této práce lze použít velice zkrácenou verzi definice pojmu od Loretty Napoleoni (2005, s. 426). 

Nefunkční stát se nachází ve stavu neschopnosti zajistit celkový řád, loajalitu občanů, nedokáže střežit své 

hranice a zajistit tak celkovou bezpečnost. Hlavním zdrojem příjmů jsou nelegální činnosti jako například výroba 

a pašování drog nebo zbraní. 
13 National Security Strategy 
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Al-Káidy a šíření demokracie ve světě. Spolu s pojmem Válka proti teroru přichází i s pojmem 

boj s tyranií a zamýšlí propagaci prospěšnosti demokratických reforem. Zároveň ale tvrdí, že  

samotná demokracie nezaručuje vymizení teroristických skupin. Navazuje na předchozí 

doktrínu v principu, že nerozlišuje mezi teroristy a jejich příznivci.  

Přehodnocení přístupu lze sledovat ve snaze o demokratizaci států, které jsou kolébkami 

teroristických organizací, tedy pozvolnému přechodu k diplomatickým krokům. Za cíl si 

strategie stále klade boj s Al-Káidou, nicméně už nejen v čistě vojenské rovině, lze pozorovat 

mírný odklon od předchozí strategie, která obsahovala spíše unilateralistické postoje (NSS, 

2006). Dle Stern (2015) byl tento koncept předem odsouzen k záhubě, jelikož většina vůdců 

v zemích Blízkého východu jsou autoritáři, kteří o prosperitu občanů nestojí a americké pomoci 

jen oportunisticky využívali. Barša (2003) tvrdí, že přehnaná snaha o demokratizaci regionu 

vedla k nástupu islamistických protiamerických vlád. Stejně reagují Jones a Libicki (2008, s. 

7), podle nichž zásahy amerických vojáků v zemi vyvolávají v obyvatelstvu negativní dojmy, 

lidé se následně obrací proti vládě a sympatizují s teroristy. Konkrétně Al-Káida používá tuto 

manipulaci, kdy se snaží své činy obhájit tvrzením, že americká vláda bojuje proti islámu jako 

takovému, a proto je v pořádku se jí „bránit“. Jejím cílem je poukázat na boj se západními 

hodnotami (Kaldor 2012, s. 165).  

Stejně jako QDR z roku 2001, byla i následující verze vydaná v roce 2006 sepsána pod 

vedením ministra obrany Donalda Rumsfelda. Koncepčně se odvíjí od Národní obranné 

strategie (National Defense Strategy) z roku 200514, kdy hodnotí bezvýznamnost dosavadního 

tradičního způsobu fungování americké armády v asymetrických válkách a v boji proti 

nestátním aktérům - proti teroristům nelze vyhrát pouze vojenskou silou. Mírně se přiklání 

k posilování spojenectví a kapacit mezinárodní spolupráce. V části zaměřené na boj 

s teroristickými sítěmi, není zmíněna oblast určitého regionu, dokument hovoří pouze o 

„Muslimském světě“15. Za hrozbu je považován např. Usáma bin Ládin, v souvislosti s možným 

užitím zbraní hromadného ničení.  

Ve spojení s Al-Káidou jsou za rozhodující bojiště stále považována území Iráku a 

Afghánistánu. Kritizovány jsou naopak Írán a Sýrie za podporování terorismu. Jelikož tradiční 

vojenská síla je spíše v pozadí, správný směr strategie je v užití „Zpravodajství, dohledu a 

                                                           
14 V práci tento 24 stránkový dokument neuvádím, vzhledem k tomu, že byl také sepsán pod vedením D. 

Rumsfelda a jeho nejdůležitější myšlenky jsou shrnuty právě v QDR, jež dále analyzuji. 
15 „Terrorist networks use intimidation, propaganda and indiscriminate violence in an attempt to subjugate the 

Muslim world under a radical theocratic tyranny“ (2006, s. 20) 
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průzkumu“ (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)16. Důraz je v první řadě kladen na 

zpravodaje, kteří mají za pomoci moderních technologií včas odhalit záměry nepřítele, správně 

je vyhodnotit a dohlížet nad jeho kapacitami. Následně až po průzkumu teritoria může dojít 

k tradičnímu boji. Tomu ale lze předejít prevencí a podporováním bezpečnosti, v textu jsou 

upřednostňovány nepravidelné útoky před souvislým tradičním bojem.  

Národní obranná strategie17 (dále jen NDS) vydaná roku 2008 se odkazuje na předchozí 

doktrínu, znázorňuje příklon k multilateralismu, na rozdíl od NSS z roku 2002 znovu 

zdůrazňuje mezinárodní spolupráci a rozhodování v souladu s uvážením názorů spojenců a 

mezinárodních organizací. Konkrétně se zasazuje o podporu, školení a zprostředkování 

vojenské výbavy pro partnerské bezpečnostní složky při společném boji proti terorismu. 

Klíčové je v prohlubování stávajících spojeneckých vztahů vzdělávání a trénink partnerských 

kapacit. Schopnost aplikovat vojenské i nevojenské prostředky musí být okamžitě dostupná, 

vzhledem k předpokládané přizpůsobivosti nepřítele. Nově tato doktrína přináší koncept, který 

se nespoléhá jen na přímé užití vojenské síly v rámci boje proti terorismu. Na rozdíl od 

dosavadních strategií již neoperuje s pojmem „Válka proti teroru“. Jedním z cílů je „vyhrát 

dlouhou válku“ proti extremistickým a teroristickým organizacím v čele s Al-Káidou a jí 

podobným (boj proti ní je v textu přirovnáván k boji s fašismem). Středem zájmu stále zůstává 

Irák a Afghánistán, společně s regionem jižní Asie (čímž navazuje na NSS z roku 2002). Od 

preemptivních úderů se tato strategie znovu obrací k politice zastrašování a více se v boji proti 

terorismu soustředí na preventivní působení. Propojení těchto konceptů vidí jako udržitelné i 

do budoucna. Dle Eichlera (2013) je další významnou změnou v této doktríně budování 

širokého spektra koalic na místo dosavadního cílení pouze na účelová spojenectví.  

Bushova administrativa pojala boj proti terorismu jako válku proti darebným státům 

(„rouge states“), které obviňovala z financování teroristických aktivit. Díky událostem z 11. 

září se zrychlily přípravy nového konceptu zahraničně-politické strategie a v následujících 

měsících došlo k proměně doposud konzervativní, umírněné administrativy (Hoder 2009, s. 29 

a 37).   

 

 

                                                           
16 Dále jen ISR. Pro tuto oblast byla také v roce 2005 zřízena zvláštní složka, která je podřízena Ministerstvu 

obrany a slouží jako centrum pro plánování a provádění operací na globální úrovni v této oblasti (JFCC-ISR, 

2016).  
17 National Defense Strategy 
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1.2. Obamova administrativa (2009 – 2015)  

NDS z roku 2008 dala možnost nově úřadujícímu prezidentovi navázat na ty části 

obranné strategie, které považoval za zásadní, především v otázkách diplomacie.  

V návaznosti vydaný QDR z února roku 2010 otevírá problematiku vojenských operací 

v Afghánistánu. Desch (2010, s. 426) hodnotí pozitivně obrat pozornosti opět primárně na 

Afghánistán, ačkoliv Obamovu strategii vůči této zemi považuje za velice podobnou té Bushově 

v Iráku – především v nárůstu počtu vojáků a snaze o demokratizaci. Report konstatuje, že pro 

dosažení úspěchu v zemi je nutné úzce spolupracovat s pákistánskou vládou, která má na dění 

svého souseda značný vliv. Spojené státy tak konečně přestaly zanedbávat geopolitický význam 

Pákistánu. Tyto státy jsou považovány za centrum boje s Al-Káidou. Do roku 2010 tak proti 

této teroristické síti na území Afghánistánu bojovalo téměř sto tisíc amerických vojáků. Bojem 

s Al-Káidou a hnutím Tálibán se zabývá poměrně značná část textu. Rámcově se strategie 

spoléhá na podporu ze strany spojenců NATO a afghánských jednotek. Prostor věnovaný boji 

s terorismem je oproti předchozím QDR menší, zpráva je dále soustředěna na ostatní témata 

(vnitřní obrana státu, mezinárodní spolupráce, řízení rizik, atd.).   

Národní bezpečnostní strategie ze stejného roku se řídí představou B. H. Obamy o světě 

bez jaderných zbraní. Stejně jako QDR se více zaměřuje na ochranu území Spojených států a 

užití diplomacie při řešení zahraničích otázek18. Vrací se k politice zastrašování, hlavním cílem 

ale zůstává protiteroristický boj a postupná likvidace Al-Káidy a jejích příznivců, kterému je 

věnována celá kapitola. Jak již bylo zmíněno, středem zájmu se nově stává Pákistán19 spolu s 

Afghánistánem. Ve druhé ze zmíněných zemí je stanoven plán podpořit výcvik tamních 

vojenských jednotek, spolupracovat v rovině poradenství a v roce 2011 stažení téměř všech 

amerických pozemních jednotek z afghánského území. Kábul je považován za strategický 

vzhledem k jeho zanedbávání v předchozích letech, kdy byla pozornost upřena na Irák. 

V Pákistánu stejně tak není zmínka o nasazení amerických jednotek, naopak je kladen důraz na 

budování strategického partnerství, spolupráci při poradenství a asistenci pro pákistánské 

vojáky. Protiteroristická strategie se primárně soustředí na všechny prostředky tzv. „měkké 

                                                           
18 „Abroad, we are strengthening alliances, forging new partnerships, and using every tool of American power to 

advance our objectives - including enhanced diplomatic and development capabilities with the ability both to 

prevent conflict and to work alongside our military.“ (NSS 2010, s. 18) 
19 Dle Conetty (2002, s. 14) byl Tálibánský režim závislý na Pákistánské podpoře. Také proto byly vztahy mezi 

USA a Pákistánem dlouhodobě komplikované. Ačkoliv pákistánská vláda podpořila boj proti Al-Káidě, svržení 

Tálibánu už tolik nepreferovala.  
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síly” vč. spolupráce se spojenci20. Užití vojenské síly připouští v nevyhnutelných nebo 

strategicky nutných případech21 (NSS 2010). Stauss (2012, s. 13) vidí v tomto dokumentu 

podobnost se strategií z roku 2006, která nese ideologii univerzálních amerických hodnot a 

šíření spravedlnosti a svobody ve světě (aplikování demokratizace).  

Další doktrína Strategické řízení obrany (Defense Strategic Guidance) z roku 2012 

uvádí úspěchy předchozí strategie, díky níž se podařilo ukončit válku v Iráku, dopadnout 

velitele Al-Káidy Usámu bin Ládina a zredukovat tak vliv organizace na Blízkém východě. 

Protiteroristický boj se stále soustředí na redukci jejích kapacit a snižování její moci. Prioritou 

je nadále budování mezinárodních partnerství a šíření demokracie v zemích, které jsou 

kolébkami teroristických skupin. Nová a zásadní informace se týká snižování výdajů na obranu, 

především vůči distribuci finančních prostředků pro DOD, kde jsou zahrnuty mzdové položky, 

nebo další podpůrné aktivity týkající se požadavků strategie. Dle Eichlera (2013) je tato 

doktrína prioritně zaměřena na protiteroristický boj a vedení asymetrických válek, za 

nejvýznamnější považuje potenciál rozmístit americké vojenské základny do oblastí, ve kterých 

mají země jako Čína nebo Írán své zájmy. To hodnotí jako typické smýšlení Američanů, kteří 

jsou přesvědčeni o vlastní důležitosti a výjimečnosti, a považují tak za přípustné vojensky 

zasáhnout kdekoliv ve světě.   

Na této doktríně staví QDR z roku 2014, kde prioritou zůstávají tři strategické pilíře: 

1. vnitřní obrana státu 

2. budování globální bezpečnosti šířením vlivu Spojených států a zastrašováním nepřátel 

3. rozhodnost zakročit, pokud zastrašování selže, pokračovat v boji proti teroristickým 

sítím a poskytování humanitární pomoci 

Boj proti terorismu je v tomto reportu soustředěn na oblast Severní Afriky a Blízkého 

východu, vojenská síla je ale popisována jako jeden z mnoha prostředků boje. Záměr je spíše 

poukázat na možnosti diplomacie a humanitární pomoci. Zpráva oznamuje i postupné 

ukončování dlouhodobých vojenských operací Afghánistánu, kde je v úmyslu více se soustředit 

na asistenci afghánským ozbrojeným silám. Mezi lety 2012 – 2014 se významně snížily 

                                                           
20 „In keeping with the focus on the foundation of our strength and influence, we are promoting universal values 

abroad by living them at home, and will not seek to impose these values through force.” (NSS 2010, s. 5)  
21 „While the use of force is sometimes necessary, we will exhaust other options before war whenever we can, 

and carefully weigh the costs and risks of action against the costs and risks of inaction.“ (NSS 2010, s. 22) V 

rámci celého textu je mnohokrát zmíněno užití síly společně s výrazy „někdy“ a „nezbytné/nutné“.  
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rozpočty na obranu, QDR se z velké části o tento fakt opírá a poskytuje detaily k nadcházejícím 

změnám.  

Národní bezpečnostní strategie (National Security Strategy/ NSS) z roku 2015 je 

posledním strategickým dokumentem vydaným Obamovou administrativou. Prezident za jeden 

ze svých úspěchů hned v úvodu považuje snížení počtu vojáků na území Afghánistánu a Iráku 

(ačkoliv na počátku své první administrativy počty zvýšil), ze 180 tis. (2009) na méně než 

15 tis. (2015) a ukončení bojových misí v Afghánistánu. Prezident tím splnil plán udaný v NSS 

z roku 2010. Zároveň tvrdí, že i přítomnost menší armády na určitém území může mít 

v konečném důsledku dominantní vliv. Stále klade důraz na zadržování vlivu Al-Káidy na 

Blízkém východě a poprvé také zmiňuje boj proti Islámskému státu. Z popisu protiteroristické 

strategie vyplývá, že se Obamova administrativa spoléhá na mezinárodní a spojeneckou 

spolupráci, upřednostňuje preventivní kroky a hodnotí vývoj bezpečnostní strategie po 

událostech 11. září jako neudržitelný. Na doktrínu z roku 2012 navazuje v myšlence světa bez 

jaderných zbraní, dále ekonomického rozvoje a v otázkách kybernetické bezpečnosti. Nově se 

soustředí i na oblast životního prostředí (konkrétně změnu klimatu). Dobbins a kol. (2015) 

hovoří o výsledcích druhé Obamovy administrativy dvousečně. Na jednu stranu se podařilo 

dopadnout mnoho vysoce postavených teroristů a předejít několika útokům, ale Al-Káida je, 

ačkoliv roztříštěna, nyní znovu na vzestupu. Omezení taktiky na užití dronů a „pouhé“ asistence 

afghánským jednotkám se ukázalo jako nedostatečné. Autoři poukazují, že by Spojené státy 

měly být více obezřetné při budování spojenectví na Blízkém východě.  

 

1.3.  Legislativa Spojených států v boji proti terorismu  

Analýza legislativy je strukturována totožně jako analýza doktrinálních dokumentů 

v předchozí kapitole, dle časové osy. Pro účely této práce jsou vybrány klíčové legislativní 

změny po roce 2001 a také ty, které měly dopad na strategii boje s terorismem a to především 

v souvislosti s Al-Káidou. Společným znakem vybrané legislativy je také to, že byla platná po 

celou dobu analyzovaného období, ačkoliv v některých případech došlo v průběhu let 

k částečným novelizacím.  
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1.3.1. Autorizace k užití vojenské síly (2001) 

Jedna z prvních přijatých legislativních změn Bushovy první administrativy byla 

takzvaná Autorizace k užití vojenské síly (Authorization for Use of Military Force). AUMF 

vstoupila v platnost 18. 9. 2001, ve dnech kdy se Spojené státy snažily vyrovnat s historicky 

nejhoršími teroristickými útoky. Konkrétní znění zákona: 

„… That the President is authorized to use all necessary and appropriate force against those 

nations, organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the 

terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations or 

persons, in order to prevent any future acts of international terrorism against the United States 

by such nations, organizations or persons … “ 

opravňuje prezidenta Spojených států k užití jakýchkoliv nezbytných a odpovídajících 

prostředků k dopadení osob a organizací (dále i osob a organizací s nimi spřízněnými) 

zodpovědných za zmíněné útoky, a to kdekoliv na světě (Weed, 2016). Primárně tedy cílí na 

stoupence Al-Káidy a hnutí Talibán22. Preston (2015) cituje Jeha Johnsona ve stanovení kritérií, 

kdo může být spojencem zmiňovaných organizací. Ten tvrdí, že v kontextu s principy 

mezinárodního práva to musí být osoba nebo skupina ozbrojená, která bojuje po boku Al-Káidy, 

proti Spojeným státům nebo jejím spojencům. To znamená, že ne každá osoba či organizace 

podporující teroristické činy je spřízněná s Al-Káidou, a proto na ni nemůže být tento zákon 

uplatněn.  

Tato legislativa sloužila jako oprávnění k vojenským opatřením a nasazení vojsk na 

území Afghánistánu a Iráku, několikrát za prezidentství jak Bushe mladšího, tak Obamova 

(Weed, 2016). AUMF je základní ukázkou kauzální souvislosti mezi vydanou legislativou a 

bojem proti terorismu v praxi. V závěrečné komparaci budou uvedeny ty nejvýznamnější 

příklady.  

Chesney (2013, s. 167) poukazuje na fakt, že Obamova administrativa převzala jádro 

protiteroristického programu vytvořené vládou G. W. Bushe a plynule na něj navázala 

s úpravami v různých oblastech, kdy např. dramaticky zvýšila počet dronových útoků. To je 

zjevné i na příkladu AUMF, pomocí které bylo za G. W. Bushe ospravedlněno 18 případů užití 

dronových útoků (za 8 let prezidentství) a za B. Obamy bylo takovýchto případů 19 (za první 

                                                           
22 Znění zákona nespecifikuje přesně tyto organizace, ale vzhledem k jejich přímému napojení na útoky ze září 

2001, se staly jeho cílem. Následně jak G. W. Bush, tak Barack Obama spoléhali na tento výklad zákona při 

schvalování vojenských operací proti těmto teroristickým organizacím. 
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4 roky úřadu). Obama byl v souvislosti s tímto faktem kritizován, jelikož aplikoval zákon na 

schválení vojenských operací za účelem boje proti Islámskému státu, organizaci, která v roce 

2001 ještě neexistovala samostatně. ISIS dle kritiků není spojencem Al-Káidy, nýbrž spíše jejím 

konkurentem (Weed, 2016). Jiná literatura naopak uvádí, že Islámský stát byl v době vydání 

legislativy odnoží Al-Káidy, nikoliv samostatnou skupinou, a proto je proti němu legální 

AUMF uplatnit (Preston, 2015). 

 

1.3.2. Patriot Act (2001) 

G. W. Bush (2011) učinil významné rozhodnutí podepsáním „Vlasteneckého zákona“ 

(USA Patriot Act)23, který v rámci boje proti terorismu umožnil zpravodajským službám a 

jednotkám represivních složek sdílet informace o podezřelých osobách, opravňoval je k jejich 

odposlechům a zavedl radikální kroky ke zmrazení majetku teroristů. Napoleoni (2005, s. 362) 

uvádí, že Vlastenecký zákon byl přijat především v souvislosti s nedostatečnou finanční 

transparentností bankovních účtů, které do té doby teroristické sítě využívaly. Zároveň byla 

součástí zákona regulace podnikání soukromých bank. Během následujících pěti let se díky 

spolupráci zmíněných složek a zavedením regulací podařilo dopadnout šest osob, které napřímo 

poskytovaly finanční pomoc Al-Káidě a rozbít několik teroristických buněk nacházejících se 

na území Spojených států. Bush původně zamýšlel pojmenovat tento zákon „Protiteroristický 

zákon z roku 2001“. Na základě těchto i dalších úspěchů prodloužila platnost legislativy v roce 

2010 i následující vláda (ačkoliv s menšími změnami). Carafano, Zuckerman a Baker (2011) 

považují Patriot Act za klíčový zákon při vyšetřování teroristické činnosti a uvádí několik 

příkladů, kdy díky němu byli vysledováni a včas zastaveni stoupenci Al-Káidy při plánování 

teroristického útoku. Za zmínku stojí případ z roku 2003, kdy Iyman Faris poskytoval 

materiální podporu Al-Káidě a spoluúčastnil se na plánování bombového útoku na Brooklynský 

most. V míře sdílení informací, kterou legislativa umožňuje, byl bezpečnostními složkami včas 

odhalen a zatčen. Dalším příkladem je včasné odhalení skupiny teroristů loajálních k Al-Káidě 

v roce 2006. Osm podezřelých plánovalo umístění výbušnin do tunelů, kudy projíždí vlaky 

z New York City do New Jersey. FBI vysledovala jejich komunikaci v chatovacích místnostech 

a postupně podezřelé pozatýkala. Tyto dva příklady jsou jen krátkou ukázkou z celkem třiceti-

devíti případů, které autoři analyzovali mezi lety 2001 – 2011.  

                                                           
23 Zákon vstoupil v platnost v říjnu 2001, jako reakce na útoky z 11.9.  
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Jeden ze slibů v předvolební kampani Baracka Obamy v roce 2008 byla revize tohoto 

zákona. Obamův přístup k tomuto tématu je zásadní, vzhledem ke zmiňovaným kontroverzním 

praktikám při nakládání s daty amerických občanů Národní bezpečnostní agenturou. Zde měl 

prezident možnost odlišit se od svého předchůdce a dostát své rétorice z roku 2006. Tehdy jako 

senátor ve svém prohlášení k opětovnému schválení zákona prosazoval pozměňovací návrhy a 

jeho celkovou reformu, především ve smyslu širší kontroly nad vládními organizacemi (Obama, 

2006).  

Jak uvádí Greenberg (2016) prezident v průběhu následujících 6 let dvakrát schválil 

prodloužení platnosti Vlasteneckého zákona a významnější revize proběhla až v roce 2015. 

Pozměňovací návrh nesl název Akt Svobody (USA Freedom Act)24. Přinesl změny týkající se 

hromadného sběru dat telefonních hovorů Národní bezpečnostní agenturou a činností Soudu 

pro zahraniční zpravodajské služby25. Před změnou mohla agentura provádět hromadný sběr 

dat téměř nekontrolovaně, po zavedení dodatku může toto provádět pouze FISA nebo v případě 

mimořádné situace mohou tři vrcholní úředníci ministerstva spravedlnosti povolit cílený sběr 

dat. FISA musí také nově vydat veřejné prohlášení pokaždé, kdy rozhoduje o technických nebo 

právních záležitostech. Goitein (Ibidem, 2016) kritizuje změnu zákona vůči jeho načasování, 

které nastalo po odhalení zneužití dat NSA. Jeden z jejích pracovníků Edward Snowden veřejně 

promluvil o shromažďování velkého objemu dat běžných hovorů amerických občanů. Hodnotí, 

že prezident jednal na základě tlaku veřejnosti, nikoliv z vlastní iniciativy. Dále je Freedom Act 

kritizován proto, že zmíněná data nejsou plošně chráněna, změny jsou považovány za 

marginální.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Celým názvem „Uniting and Strengthening America by Fulfilling Rights and Ending Eavesdropping, Dragnet-

collection and Online Monitoring Act“, dále jen „Freedom Act“ 
25 Foreign Intelligence Surveillance Court, dále jen „FISA“ 
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2. Boj proti Al-Káidě 

 

2.1. Operace trvalá svoboda (2001 – 2014)  

Nejvýznamnější a časově nejdelší operací vedenou proti Al-Káidě byla 13 let trvající 

preemptivní Operace trvalá svoboda (Operation Enduring Freedom, dále jen „OEF“). Jejím 

hlavním cílem bylo svrhnout Tálibánský režim26, který poskytoval útočiště Al-Káidě27 a tím 

pomoci Afghánistánu od teroristů (dále také dopadnout příslušníky Al-Káidy obviněné z 

útoků 11. září 2001).  

Konkrétní cíle postupného zničení teroristické organizace byly: dopadení jejího vedení, 

zničení školících základen a získání dohledu nad její logistickou sítí. Generál Tommy Franks 

navrhl pro OEF plán složený ze čtyř kroků. V první fázi se spojily speciální jednotky s týmy 

CIA, aby usnadnily práci konvenčním jednotkám. Následně byly zahájeny letecké nálety a 

humanitární pomoc, až třetí fáze byla tvořena aktivitami pozemních vojáků k dopadení 

zbývajících přívrženců Tálibánu  a Al-Káidy. V posledním kroku se americká vojska měla 

zasadit budování svobodného Afghánistánu a udržení stability v zemi (Gregg, nedatováno). 

Letecké bombardování začalo na příkaz G. W. Bushe 7. října 2001, podložené AUMF 

(Weed 2016, s. 4). Zajímavá situace nastala o týden později, kdy Tálibán nabídl USA vydání 

bin Ládina do třetí země (Pákistánu), pokud americká vláda prokáže spojitost mezi ním a útoky 

z 11. září. G. W. Bush rezolutně odmítl28 (CNN Library, 2016). To byl jeden z momentů, kdy 

prokázal svůj unilaterální postoj poté uvedený i v NSS z roku 2002, že s teroristy ani jejich 

spojenci nebudou Spojené státy vyjednávat. První z hlavních bitev OEF byla Operace 

Anakonda (Operation Anaconda), která měla za cíl zneškodnit jednu z enkláv Al-Káidy, 

v údolí hor Tora Bora. Údolí se nachází na severu Afghánistánu, blízko od hranic s Pákistánem. 

Hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem jsou nejčastějším útočištěm stoupenců Al-Káidy. I 

přes velké ztráty na straně Spojených států se tato operace dočkala vítězství. Na jaře roku 2003 

byl dopaden strůjce teroristických útoků z 11. září - Khalid Sheik Mohammed. Vzhledem 

k úspěchům v Afghánistánu začala probíhat jednání s pákistánským prezidentem Pervezem 

Mušarafem, za účelem dopadení jednotek Al-Káidy a Tálibánu, které se ukrývaly na 

                                                           
26 Velkou roli zde hrál přístup Pákistánu, který je na Tálibán nábožensky, etnicky a materiálně navázán a který 

jeho existenci podporoval. V počátcích OEF sice tehdejší prezident P. Mušaraf přistoupil na akční plán při OEF, 

ale brzy vyšlo najevo, že Tálibán stále materiálně podporuje (Conetta 2002, s. 14 – 15).  
27 Jak tvrdí Zunes a Feffer (2006) Al-Káida měla silný vliv na Tálibánský režim, ten jí dlouhodobě poskytoval 

podporu. Obě strany spolupracovaly, ačkoliv jedna na druhé nebyly existenčně závislé.  
28 Je pravděpodobné, že americká vláda v tu dobu neměla dostatek relevantních důkazů.  
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pákistánském území. Zpočátku se jednání zdála efektivní, vlády se dohodly na odvolání 

amerických vojáků ze země, aby se zamezilo gradování politického napětí. Pákistán se ale brzy 

začal připravovat na možnou válku s Indií a na americké spojence zanevřel. Ačkoliv Spojené 

státy nemohly poslat na území pozemní jednotky, využily svých dalších možností a zvýšily 

počet raketových útoků a bezpilotních letounů, pomocí kterých útočily na teroristy 

v kmenových oblastech (Gregg, nedatováno).  

Kromě zničení teroristické sítě se Bushova administrativa zasazovala o šíření západní 

formy demokracie na Blízkém východě. Ačkoliv v NSS z roku 2002 nejsou vytyčeny konkrétní 

postupy, jak dosáhnout politické stability v regionu, komplexně se strategie zasazuje o šíření 

amerických hodnot (především svobody jedince) na celém světě. Například: „ … These values 

of freedom are right and true for every person, in every society - and the duty of protecting 

these values against their enemies is the common calling of freedom-loving people across the 

globe and across the ages …“ nebo: „… In the war against global terrorism, we will never 

forget that we are ultimately fighting for our democratic values and way of life …“ (NSS 2002, 

s. 2 a s. 7).  

Budoucí vývoj o vedení Afghánistánu a sestavení nové vlády se projednávalo na 

konferenci v Bonnu uspořádané Organizací spojených národů již v prosinci 2001. Zde byl 

projednán a stanoven proces tří etap s cílem stabilizovat politickou situaci v zemi. Posledním 

krokem bylo konání svobodných voleb v roce 2004, což měl být krok k postupnému zavedení 

demokracie. K zabezpečení stability byly na území Afghánistánu rozmístěny jednotky 

NATO29. Snaha o zajištění bezpečnosti a šíření demokracie byla jedním z Bushových cílů 

vytyčených v NSS z roku 2002. Spojené státy dále pokračovaly v politice minimálních stop, 

aby nevzbuzovaly dojem okupace. Ke konci roku 2002 sestavila americká armáda společně 

s OSN a nevládními organizacemi rekonstrukční týmy, aby pomohly nové afghánské vládě v 

rozvoji (Stauss 2012, s. 4 - 15).  

Za první tři měsíce svého trvání zaznamenala OEF úspěchy. Již v listopadu téhož roku 

došlo k svržení vlády Tálibánu. Kaldor (2012, s. 168) uvádí, že ačkoliv se někteří tálibánští 

radikálové snažili navrhnout mírové řešení tak, že žádali poskytnutí imunity výměnou za 

vystoupení z politického života. Američané na tuto variantu nepřistoupili a tyto osoby byly 

vězněny a mnohdy odsuzovány na smrt. Pro americkou vojenskou historii byla OEF náročná 

                                                           
29 Kaldor (2012, s. 159) uvádí, že právě NATO přivedla do pozdější „nové“ vlády původní velitele jednotlivých 

provincií, což vedlo k pozdější diskriminaci některých etnik. Dále nedokázala zajistit bezpečnost jinde než 

v Kábulu a tím zbrzdila proces přeměny.  



 

20 
 

v tom, že pozemní základny a letadlové lodě byly umístěny velmi daleko od bojové zóny. 

Proběhla zde také nejdelší letecká bojová mise své doby, která trvala 44 hodin (Lambeth, 2005).  

Shah (2010, s. 81) tvrdí, že výsledkem svržení Tálibánu byla anarchie, s částečnou 

autoritou amerických institucí, jejichž vliv dosahoval za spolupráce Afghánské vlády pouze na 

hlavní město Kábul. S tím souviselo roztříštění Al-Káidy na menší odnože, které se rozprostřely 

do více oblastí. To dle jeho názoru přivedlo na území státu mnohé další extremisty, kteří viděli 

možnost bojovat proti Západu. Conetta (2002, s. 5) již v roce 2002 přednesl myšlenku, že takto 

velká organizace rozpadající se na menší skupiny rozprostřená na více územích bude 

efektivnější ve vykonávání teroristických útoků na globální úrovni. Tvrdil, že menší skupiny 

fungují dlouhodoběji a úspěšněji nezávisle na státní pomoci.   

Shah (2010, s. 82) vidí jako jediné východisko stabilizaci regionu a postupnou 

demokratizaci, která sníží vliv tamních radikálů. Výše popsaný ideologický boj se poté přenesl 

i do Pákistánu. Pákistán dlouhodobě podporoval jednotky Tálibánu a stejně jako jim i Al-Káidě 

poskytuje na svém území útočiště. Konkrétně Tálibán považuje tamní vláda za spojence, který 

se staví proti expanzi indického vlivu v Afghánistánu. Washington za celou dobu spolupráce 

nedokázal přesvědčit pákistánské zástupce, aby ukončili podporu místních radikálů (Katz, 

2017).  Dále Shah (2010, s. 82) řeší otázku související s užitím dronových útoků na 

území Pákistánu. Dle něj USA narušily suverenitu země, kterou oficiálně považovaly za 

spojence, což Pákistánská vláda následně odsoudila jako podkopávání vlastního boje 

s terorismem. Americká vláda tak poukázala na svou nedůvěřivost při spoléhání se na ostatní 

státy, ačkoliv směřují ke stejnému cíli. Tato skutečnost je příkladem unilaterálního přístupu 

v počátcích boje proti terorismu Bushovy první administrativy.    

V roce 2006 tak znovu vzrostl vliv Al-Káidy a Tálibánu, nejen v souvislosti s počtem 

obětí, které si válka v Afghánistánu za svůj průběh vyžádala. Cronin (2010, s. 839) tento fakt 

kvituje zajímavými daty. Mezi lety 2006 – 2008 byly většinou oběťmi Al-Káidy obyvatelé 

„muslimského“ světa, „západních“ obětí byla pouhá 2%. Na druhé straně autorka potvrzuje 

zvýšené působení Al-Káidy mezi lety 2005 – 2010, především v regionu Blízkého východu.  U 

místních obyvatel klesala podpora přítomnosti americké armády především v souvislosti 

s rostoucím počtem civilních obětí. Obyvatelé Afghánistánu, Pákistánu a Iráku jsou ohroženi 

všemi zúčastněnými stranami, které se snaží získat kontrolu nad teritoriem. Buckley a Singh 

(2006, s. 162) podporují obnovení sil Al-Káidy argumentem, že druhá Bushova administrativa 

obrátila svoji pozornost z velké části na Irák a organizace tak měla prostor obnovit svůj vliv v 

Afghánistánu. 
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V únoru roku 2009 Obama zvýšil počet vojáků v Afghánistánu při OEF o 17 tis., někteří 

z nich byli převedeni z bojiště v Iráku, jelikož nový prezident tamní válku neschvaloval. Dále 

se chtěl vyhnout kritice, která zasáhla jeho předchůdce, a to tím, že zajistí co nejnižší ztráty na 

životech amerických vojáků. Toto rozhodnutí vidí Christensen (2017, s. 153) jako ukázku 

prezidentova pragmatismu. Některé z převedených jednotek se měly zaměřit na teroristická 

útočiště právě na problematické afghánsko-pákistánské hranici (Stauss 2012, s. 11). Greenberg 

(2005, s. 7) vidí tuto oblast jako problematickou také z důvodu narůstajícího trendu spolupráce 

mezi Al-Káidou a Kašmírskými militantními skupinami. Po událostech 11. září se některé 

z těchto skupin začaly postupně začleňovat do sítě Al-Káidy. Cronin (2010, s. 841 a 846) 

eviduje v roce 2007 zčtyřnásobení teroristických útoků organizovaných Al-Káidou na 

pákistánském území. V roce 2008 se tento počet opět zdvojnásobil, což znamenalo značný 

nárůst oproti číslům v letech 2002 – 2006. Autorka také poukazuje na vylepšení taktik 

organizace. Přibližně od roku 2005 Al-Káida spoléhá na své stoupence v zahraničí, 

radikalizované občany sídlící např. v Británii nebo USA, kteří jsou schopni zrealizovat menší, 

ale cílené útoky a vyvolat tak strach a odezvu na mezinárodní úrovni.   

Zásadní změnou v Obamově taktice protiteroristického boje bylo rozvíjení dobrých 

vztahů mezi americkými vojenskými vůdci a afghánskými kmenovými vůdci. Přivádění stejné 

skupiny vojáků na stejná místa pomohlo k rozvoji obou stran, američtí vojáci se díky tomu 

stávali experty na určitou oblast a tím také zvyšovali své šance na úspěch. Dalším taktickým 

krokem, bylo vydání směrnice ISAF30 platné pro všechny vojenské jednotky operující při OEF 

dotýkající se především behaviorální roviny. Za důležité bylo považováno budování důvěry 

mezi afghánským obyvatelstvem, důraz na co nejmenší ztráty na životech civilistů a celkově 

disciplína jednotlivce (Stauss 2012, s. 13). Ten samý rok v prosinci prezident oznamuje 

rozmístění dalších 30 tis. vojáků v nadcházejícím roce. Toto rozhodnutí mělo dopad na 

afghánskou veřejnost, která značně ztrácela důvěru v americkou pomoc.  

Mezitím byl americkými jednotkami v roce 2011 dopaden a zabit Usáma bin Ládin. Jak 

tvrdí Kaldor (2012, s. 181), příležitostná „vítězství“ jako toto negativně utvářely americký 

obraz Války proti teroru. Cronin (2010, s. 841) konstatuje, že osobnost bin Ládina mezi lety 

2005 – 2009 dlouhodobě ztrácela přízeň obyvatel Blízkého východu. Po jeho dopadení byla 

bezpečnost Kábulu považována za zajištěnou a v návaznosti na tuto událost Obama oznámil 

postupné stažení amerických vojáků z území Afghánistánu. Ti začali opouštět zemi v roce 

                                                           
30 Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly „International Security Assistance Force“  
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2011, prezident také oznámil ukončení OEF a ostatních bojových operací do roku 2014. 

K absenci amerických vojenských jednotek v Afghánistánu přispěl také fakt, že tehdejší 

prezident Hamid Karzai v návaznosti na blížící se volby odmítal podepsat bezpečnostní dohodu 

s americkými protějšky (Ferro, 2013). Již v červnu roku 2013 došlo k převzetí většiny 

amerických vojenských operací afghánskou armádou (CNN Library, 2016). V roce 2011 se po 

dopadení bin Ládina a dosažení určitého stupně stability v zemi opět konala konference 

světových lídrů v Bonnu, kde před lety započaly diskuze o afghánské budoucnosti. Tentokrát 

se diskutovalo o odvolání všech zahraničních vojsk z území (Stauss 2012, s. 17).  

 

2.2. Prezidentství G. W. Bushe a přístup k boji proti terorismu 

QDR (2006) vytyčuje jako přední úspěchy boje v Afghánistánu svržení Tálibánského 

režimu31, zahnání jednotek Al-Káidy a uskutečnění prvních svobodných voleb. K 15. 1. 2002 

bylo dopadeno dvacet lídrů Al-Káidy a zničeno jedenáct tréninkových center. Zásluhou OEF 

se dočasně snížila kapacita této organizace a její schopnost operovat globálně o 30 % (Conetta 

2002, s. 4 - 5). Za dílčí úspěch je považována americká pomoc při vytváření Afghánské národní 

armády a v rámci mezinárodní spolupráce také snaha o rozšíření pravomocí vlády i mimo 

Kábul. V Iráku je to pak sesazení Saddáma Hussaina, svobodné volby, ratifikace Ústavy a 

v neposlední řadě také trénink Iráckých bezpečnostních složek. V rámci humanitární pomoci 

jsou vyzdvihovány některé zásahy americké armády, např. při zemětřesení v roce 2005 

v severním Pákistánu byly její jednotky schopny reagovat do osmnácti hodin od události. 

V roce 2007 se v rámci OEF podařilo americkým vojákům dopadnout hlavního velitele 

Tálibánu Mullaha Dadullaha (CNN Library, 2016). Mnoho dalších příkladů je uvedeno i 

v jiných regionech.  

Jak hodnotí Stauss (2012, s. 6 - 10) prvotní aktivity rekonstrukčních týmů vedených 

Spojenými státy v Afghánistánu neprokázaly mnoho výsledků, vzhledem k jejich špatné 

organizaci. Tehdejší ministr obrany Donald Rumsfeld se počátkem roku 2003 zaměřil na 

rozšíření rozvojového projektu v zemi, čímž chtěl dosáhnout zapojení ze strany států, které se 

doposud nechtěly vojensky angažovat. Bushova první administrativa dala vzniku Velké 

Iniciativě Blízkého východu (Greater Middle East Initiative, dále jen “GMEI”). Záměrem bylo 

dovést vlády arabských zemí k přeměně na demokracii. Návrh byl sepsán Američany, a jelikož 

                                                           
31 Jak uvádí Conetta (2002, s. 4), již v prvních měsících OEF bylo zabito okolo čtyř tisíc Tálibánských vojáků, 

dalších sedm tisíc bylo uvězněno. Jak ale již bylo popsáno výše, tento „úspěch“ zapůsobil spíše 

kontraproduktivně.   
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k němu nebyl přizván nikdo z představitelů projednávaných zemí, byl okamžitě vystaven 

kritice a vládními představiteli daných států z regionu Blízkého východu rázně odmítnut.  

Podobná odezvy se USA dočkaly i od evropských spojenců. Jak uvádí Youngs (2008) 

evropští vládní představitelé se obávali neokonzervativní ideologie „demokratického 

imperialismu“, která by mohla ohrozit jejich formu angažovanosti. Evropský přístup byl 

namísto prosazování změn založen na kooperaci, usnadnění, budování partnerství a vedení 

dialogu se státy v regionu. Evropský diplomatický nátlak se zdánlivě podobal plánům GMEI, 

ale soustředil se na oblast lidských práv více než na prosazování institucionálních změn. 

Iniciativa potřebovala radikální změny a začala se inspirovat popsaným evropským příkladem. 

Až po společném prohlášení prezidentů Bushe a Karzaiho se v roce 2005 znovu obnovil vztah 

mezi těmito dvěma státy a Spojené státy přijaly závazek zajistit dlouhodobou bezpečnost, 

prosperitu a pokud možno i demokracii v Afghánistánu32.  

Pokusy o demokratizaci zemí Blízkého východu lze jednostranně označit jako jeden 

velký neúspěch Bushovy éry. Také z tohoto důvodu začaly v Afghánistánu narůstat problémy 

s povstalci, korupcí a obchodem s drogami. To se dělo nejen díky pokusům o demokratizace 

země, ale také proto, že se Bush mladší v posledních letech svého prezidentství tolik 

nesoustředil na politické dění v Afghánistánu. Spoléhal na vládu prezidenta Karzaiho a místo 

toho se upínal na dění v Iráku (Buckley a Singh 2006, s. 109). Za neúspěch se dá také považovat 

špatná koordinace a celkové zhoršení vztahů s Pákistánem, především vzhledem k přítomnosti 

teroristů na afghánsko-pákistánských hranicích a jejich podporování ze strany pákistánské 

vlády.  

I přese vše zmíněné vyšlo z hlasování afghánské veřejnosti v roce 2008 najevo, že přes 

70 % místních občanů doposud souhlasilo s ochranou a přítomností amerických jednotek 

v zemi a věřilo v lepší budoucnost (Stauss 2002, s. 11). 

Kaldor (2012, s. 182) vidí počátky vedení Války proti teroru jako způsob povýšit formu 

tradičního válčení a aplikovat tyto prostředky na nové hrozby. To vše ve snaze zachovat 

americkou moc a hegemonii spojenou s vojenskou převahou. Jako negativní hodnotí sestavení 

Karzaiho vlády, ta byla složena z bývalých afghánských velitelů, kteří byli Karzaím 

diskreditováni, podobně jako byli v minulosti poraženi Tálibánem. Proměnu na „nové“ války 

                                                           
32 Lynch (2012, s. 1104) považuje aktivity vedoucí k demokratizaci Afghánistánu a Iráku za nejnákladnější 

položky protiteroristické strategie.  
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vidí především v modernizaci technologií, kdy se při OEF začali po roce 2003 používat v boji 

roboti a následně drony.   

 

2.3.  Zhodnocení přístupu B. H. Obamy k boji proti terorismu 

Jak uvádí Fisher (2013), odrazem masivní kampaně vedené Spojenými státy a jejich 

agresivnímu přístupu od roku 2001, bylo postupné snižování počtu stoupenců Al-Káidy. Na 

území Afghánsko-pákistánských hranic se v roce 2013 údajně pohybovaly počty jejích 

stoupenců do tisíce.  

Mezi lety 2009 - 2011 lze zhodnotit úspěchy Baracka Obamy. V květnu 2011 dopadl 

dlouho hledaného Usámu bin Ládina a krátce poté i dva další nejvyšší vůdce Al-Káidy. 

Konkrétně Ilyase Kashmiriho, který vedl její operace v Pákistánu a Atiyaha Abd al-Rahmana, 

který byl po bin Ládinovi druhým nejvyšším velitelem organizace (Peter, Juul, 2011). Další 

z cílů byl Anwar al-Awlaki33, islámský klerik a jeden z lídrů Al-Káidy, který byl po několika 

neúspěšných pokusech zabit v Jemenu americkým dronem (BBC, 2011). Chesney (2013, s. 

169) v souvislosti s tím tvrdí, že vedení původní sítě Al-Káidy bylo značně zdecimováno, tím 

došlo k roztříštění organizace na menší skupiny, které se původnímu vedení nezodpovídají. 

Proto se tyto skupiny stávají pro USA podstatně horší hrozbou. Síť se více rozptýlila na území 

Jemenu, Sýrie, Mali a Alžíru, k čemuž jí dopomohly události Arabského jara34. Konkrétně 

v Sýrii je pro americký boj s terorismem znepokojením odnož An-Nusrá, která se angažuje 

v místní občanské válce (Miller, Warrick, 2013). Tato odnož původně vznikla a operovala 

v Iráku, právě po událostech Arabského jara se rozšířila do Sýrie. Na jejím území se snaží o 

svržení vlády a zavedení Islámského státu. Dále je považována za základnu pro globální 

operace Al-Káidy (CEP, 2018). 

Weed (2016, s. 30 - 34) uvádí další skupinu Khorasan, odnož Al-Káidy, která operuje 

v Sýrii a bylo proti ní vedeno několik desítek operací na území Sýrie a Afghánistánu, 

s odvoláním na AUMF. Konkrétně proti této skupině byly namířeny pouze letecké útoky.  

                                                           
33 Anwar al-Alkawi byl zodpovědný za plánování několika teroristických útoků na území USA, pro příklad 

nezdařené bombové útoky v leteckém spoji do Detroitu o Vánočních svátcích 2009 (začátkem prvního Obamova 

úřadu), nebo nezdařené bombové útoky za Times Square v roce 2010. Alkawi vyučoval muslimskou mládež 

v Británii mezi lety 2002 – 2004. Byl významnou osobností také proto, že z jeho propagandy čerpají inspiraci 

příznivci Al-Káidy do dnes (BBC, 2011). V roce 2016 se jeho proslovy nechal vést Ahmad Khan Rahimi, když 

uskutečnil bombové útoky v New Yorku a New Jersey, při kterých bylo zraněno téměř 40 osob (Santora, 

Goldman 2016).   
34 Vlna povstání a protestů, které probíhají od konce roku 2010 v téměř všech zemích na Arabském poloostrově. 
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Prezidentova kampaň se již od roku 2008 soustředila na zlepšení politické situace 

v Afghánistánu, ačkoliv šíření amerických hodnot a demokracie prosazovala významně 

v nižším měřítku než předchozí vláda. Stejně jako předchozí administrativa zavedla i tato 

iniciativu na pomoc zemi. Barack Obama podepsal tříletý akční plán35, který se od předchozí 

iniciativy lišil svým zaměřením na ekonomický a sociální rozvoj, zlepšení vlády a bezpečnosti 

v zemi (Stauss 2012, s. 10 - 15). V tomto kroku můžeme pozorovat snahu o demokratizaci 

regionu, pozitivní a nenásilnou formou. 

V kontrastu k důrazu, jaký Obamova administrativa kladla na ochranu civilistů a rozvoj 

afghánské společnosti, zavedla ve velkém měřítku užívání dronových útoků v boji proti 

terorismu. Jak uvádí Khalili (2012, s. 19) výdaje na nákup dronů se mezi lety 2010 a 2012 

zdvojnásobil. Tato forma boje byla podporována i poradcem prezidenta Obamy, Johnem 

Brennanem, který drony obhajoval jako vojenskou nezbytnost. Bývalý ředitel CIA a pozdější 

ministr obrany Leon Panetta byl naopak k jejich použití kritický, vzhledem k jejich rozptylu, 

který má nekontrolovatelný dopad na počty obětí. Další kritikou dronů je faktické ohrožení 

civilistů. Článek zprostředkovává projev experta na protipovstalecké strategie, který tvrdí       „ 

… kdo ovládá zemi, ovládá vír …“36. Vírem je zde myšlen tok informací a sled událostí, které 

nastanou bezprostředně po takovém bombardování a ovlivňují místní společnost. Ta v případě 

absence informací ze strany USA (absence pozemních jednotek) podléhá manipulaci teroristů 

a následně jim poskytuje pomoc. 

Takové případy byly zaznamenány např. v Pákistánu. Výhradní užití dronů v boji proti 

terorismu se tedy jeví jako vysoce neefektivní. Bloomfield (2013) uvádí, že Obamova 

administrativa přestala v roce 2013 uvádět počet dronových útoků v Afghánistánu. Spojené 

národy projednávaly legalitu jejich užití a data tak byla smazána i v předchozích reportech. 

Abych doložila věrohodné srovnání obou prezidentů, musela jsem čerpat z jiného zdroje. Této 

problematice se dlouhodobě věnuje nezávislá zpravodajská organizace The Bureau of 

Investigative Journalism, která publikuje analýzy o dronových útocích. Organizace schraňuje 

tyto informace z dostupných zdrojů americké vlády a vlád zemí Blízkého východu37. Přínosná 

jsou souhrnná data za roky 2004 – 2009, týkající se Bushovy administrativy, která v regionu 

Blízkého východu nařídila 51 útoků. Za obě uplynulá období B. Obamy bylo v této oblasti 

nařízeno přes 500 takových útoků (méně než 600). Zdroj také uvádí počty civilních a dětských 

                                                           
35 Afghanistan National Development Strategy: Prioritization and Implementation Plan, 2010-2013 
36 „ … whoever controls the ground controls the spin … “ (Ibidem, s. 20) 
37 Konkrétně jde o čtyři státy zkoumané v této práci, Afghánistán, Pákistán, Somálsko a Jemen. 
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obětí. I zde jsou čísla úměrně vyšší v neprospěch prezidenta Obamy (TBIJ, 2018). Zatímco 

civilní ztráty za prvního prezidenta jsou v řádu stovek, Obamova čísla se pohybují mezi 2700 

– 4000 osob (Carroll, 2016). Na druhé straně Obama tím dodržel svůj slib zajistit menší ztráty 

na životech amerických vojáků, kdy oproti Bushovi mladšímu dosáhl značně lepších výsledků. 

Za G. W. Bushe přišlo o život v afghánské válce téměř 5000 amerických vojáků, v irácké pak 

necelých 4500. Obama tyto počty snížil o 60% (Delman, 2016).  

Obamova administrativa užívala drony početněji také proto, že v průběhu let došlo 

k jejich modernizaci, měla tedy k dispozici lepší výbavu, know-how a částečně mohla čerpat 

ze zkušeností předchozí vlády. Dle McCriskena (2011) byl tak Obama efektivnější 

v usmrcování teroristů tam, kde nařídil použití dronů cca z 80 %, Bush byl v takovýchto 

případech úspěšný pouze z 55 %. Na druhou stranu je nutné zmínit, že kromě dopadení Usáma 

bin Ládina byli úspěšnými cíli spíše velitelé a vysoce postavení lídři Tálibánu, kdežto Bush má 

na svém kontě více dopadených osob navázaných na Al-Káidu.  

 

3. Srovnání přístupu G. W. Bushe a B. H. Obamy 

Již v příkazech podložených AUMF lze pozorovat rozdílný přístup obou prezidentů. 

Mezi lety 2001 – 2003 nelze najít příkaz, nebo faktické užití této legislativy v oblasti budování 

spojenectví nebo mezinárodní spolupráce. Boj proti terorismu je v příkazech AUMF 

formulován výhradně jako zodpovědnost amerických vojsk. Mezinárodní spolupráce v boji 

proti terorismu probíhala, ale G. W. Bush nikdy nepoužil tuto legislativu, aby takovou akci 

vyvolal, či schválil. Jedinou zmínkou je výcvik zahraničních vojsk. Prezidentovy formulace 

příkazů jsou spíše obecné a výslovně nejmenují konkrétní státy. V letech 2004 - 2006 se již 

objevují akce zahrnující spolupráci se spojenci, ale pouze v globálním kontextu. Opět zde není 

pomocí AUMF podložená konkrétní vojenská akce se spojenci. V následujících dvou letech je 

mezinárodní spolupráce popisována jako nasazení společných kapacit v protiteroristickém boji, 

opět na globální úrovni.  

Obama své příkazy podložené AUMF od roku 2009 formuloval odlišně, a to jako 

spolupráci s partnery se zaměřením na zvláštní operace vykonávané Americkým centrálním 

velitelstvím, především v oblasti protiteroristického boje. Každoročně v daných příkazech 

zahrnul jako konkrétní bod spolupráce boj proti Al-Káidě a jí přidruženým skupinám. V dalších 

letech dále konkretizoval i země38, v kterých budou americká vojska proti skupině operovat. 

                                                           
38 Afghánistán, Jemen, Somálsko. V Sýrii proti odnoži Khorasan.  
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Tím sice rétoricky přispěl k obrazu diplomatického boje, z praktického hlediska ale pokračoval 

v téměř totožných šlépějích svého předchůdce. G. W. Bush takto své příkazy nekonkretizoval, 

nebo se soustředil pouze na Irák a Afghánistán. Obama od roku 2014 (kdy došlo k ukončení 

OEF v Afghánistánu) užíval AUMF i ke schválení ostatních vojenských operací v boji proti 

terorismu, především k užití dronů (Weed 2016, s. 4 – 33). Výčet příkazů AUMF je v souladu 

s počáteční analýzou strategií QDR, NSS a NDS po celé zkoumané období (tj. oba prezidenti 

odvíjeli své příkazy v souladu s doktrinálními dokumenty).  

Podobně probíhalo i uplatňování Vlasteneckého zákona. Ačkoliv byl od roku 2006 dle 

Obamových prohlášení jedním z hlavních bodů k revizi, zůstal až do roku 2015 bez výrazných 

změn a byl dvakrát obnoven ve stejném znění, v jakém ho vypracovala předchozí 

administrativa. V tomto vidí Desch (2010, s. 426) rozpor s prezidentovou rétorikou, kdy již ve 

svých předvolebních prohlášeních zákon zpochybňoval, po nástupu do funkce jeho reformy 

výrazně neprosazoval.  

Z analýzy OEF od Stausse lze vyčíst rozdílnost přístupu republikánů a demokratů k boji 

proti terorismu. V době kdy prezident Obama stanovil plán s datem odvolání všech vojáků 

z Afghánistánu, se zvedla nesouhlasná odezva ze strany republikánů. Dle autora byla Bushova 

strategie zpočátku důrazná a účelná, později ale příliš rutinní na to, aby z dlouhodobého 

hlediska uspěla. Obamovo rozhodnutí odvolat americké jednotky vidí jako pozitivní krok, který 

přinutí Afghánistán zajistit svou bezpečnost vlastními silami (2012, s. 16, 21 a 28). Conetta 

(2002, s. 28) projevil tento názor již po prvních měsících trvání OEF, kdy dle jeho analýzy 

válka v Afghánistánu místo nastolení demokracie zajistila zemi rychlým svržením Tálibánu 

nejistou budoucnost. Zpochybňuje i efektivitu prvního jednání v Bonnu, na kterém se dle něj 

jen mnoho států snažilo prosadit své zájmy a opomíjely hlavní cíl – stabilní Afghánistán. 

Politická nepřipravenost Bushovy první administrativy ztížila dosažení úspěchu a zvýšila 

nákladnost celé operace. OEF dle autora ovlivnila nejen boj s terorismem, rozhýbala etnické a 

mezistátní konflikty, čímž zapříčinila nestabilitu v regionu.  

Jak uvádí Carroll (2016) za celé prezidentství G. W. Bushe bylo nařízeno ve 

zkoumaných zemích pouze do 60 dronových útoků, kdežto za obě vlády B. H. Obamy bylo 

těchto útoků nařízeno přes 500. Z tohoto hlediska můžeme srovnávat úspěšnost ve dvou 

směrech. V první řadě, Obama dostál slibu zajistit bezpečnost amerických vojáků tím, že zajistil 

nižší ztráty. Na druhé straně bylo užití dronů kontraproduktivní v dopadech, které mělo na 

společnosti v zemích Blízkého východu. Civilisté a děti se častěji stávali oběťmi dronových 

útoků a to mohlo vést k nárůstu nedůvěry v americkou „pomoc“. Autorka stejně jako 
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McCrisken tvrdí, že Obama více cílil na lídry Al-Káidy a byl úspěšnější, Bush dopadl více 

„běžných“ bojovníků a stoupenců organizace. Jako jeden z důvodů uvádí, že za Obamova 

prezidentství byla od roku 2009 Al-Káida znovu na vzestupu (to je ale sporné). Jak tvrdí Lynch 

(2012, s. 1103), Obama za svůj první rok vlády pomocí dronů zabil více lidí, než Bush za celé 

své prezidentství. Za první tři roky takto dopadl více osob podezřelých z terorismu, než bylo 

kdy uvězněno v Guantanamo Bay39.   

McGlinchey (2009) zprostředkovává názor bývalého neokonzervativce F. Fukuyamy, 

který odsoudil prosazování neokonzervativního přístupu ve Válce proti teroru. Uvedl, že na 

základě intervencí nemají USA na Blízkém východě morální kredit, na základě kterého by šířily 

demokracii. Propagované úsilí o „demokratizaci“ tak vede k podezření o snahu ovládat ropné 

rezervy v regionu a příklonu k imperialismu. Autor v článku také uvádí realistický přístup J. 

Mearsheimera, který tvrdí že Bushova éra a užití preemptivních útoků na Blízkém východě 

vyústila ve snahu států zachovat si svou suverenitu a vyvážit americkou moc. Preemptivní 

kroky ale netvořily celkovou strategii. Bushova administrativa se například snažila podpořit 

zemi finanční pomocí40 při změně vlády (Lynch 2012, s. 1104). Do nově zvolené vlády v čele 

s prezidentem Hamidem Karzaim byly od roku 2004 vkládány velké naděje. Ta se ale v dalších 

letech ukázala jako zkorumpovaná a země je dlouhodobě považována za nesvobodnou (Katz, 

2017). Dle statistik nezávislé organizace Freedom House byl Afghánistán mezi lety 2006 – 

2008 považován za částečně svobodnou zemi. Od roku 2009 až do dnes má status nesvobodné 

země. V současnosti (2015 – 2017) zdroj uvádí vyšší vliv Tálibánu, který se kontinuálně snaží 

o maření voleb a ovládá některé veřejné školy v zemi (Freedom House, 2017). Stát je také 

považován za celosvětově nejzkorumpovanější (Kaldor 2012, s. 174). 

Neúspěch při budování stabilní demokracie v této zemi je přisuzován druhé vládě G. W. 

Bushe, která se více soustředila na válku v Iráku. V Afghánistánu USA napomohly utvořit 

centralizovaný prezidentský systém41 se slabým parlamentem, ve kterém má prezident velkou 

pravomoc. V prvních svobodných volbách podporovaly právě Karzaiho, protože věřili v jeho 

schopnosti překonat etnické rozdíly a s nimi spojené problémy v zemi. Spojené státy ale 

nemohou zabránit všem překážkám bránícím v zavedení demokracie v Afghánistánu. 

                                                           
39 Uzavření věznice zavedené vládou G. W. Bushe k zadržení osob napojených na teroristické skupiny, byl jeden 

z předvolebních slibů B. Obamy. V průběhu svého prezidentství učinil několik návrhů na zavření střediska, ale 

setkal se s negativní odezvou Kongresu (Cronin 2010, s. 854).  
40 Dobbins, Jones a kol. (2012, s. 211) konstatují finanční náročnost registrace k volbám a jejich konání, z fondu 

Spojených národů bylo poskytnuto 20 dolarů na jeden registrovaný hlas. Voleb se účastnilo přes 8 milionů 

voličů. 
41 Prezident má například v kompetenci jmenovat všechny provinční guvernéry. 
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Nejdůležitější z nich jsou zmíněné etnické problémy a dále komplikované vztahy s Pákistánem, 

který poskytuje přívržencům Tálibánu a Al-Káidy útočiště. Katz (2017) hodnotí, že bez 

americké vojenské přítomnosti v zemi by měl Tálibán mnohem vyšší vliv. Lynch (2012, s. 

1104) konstatuje následný Obamův přístup, zaměřený na okamžité řešení bezpečnostních 

problémů, místo na transformaci společnosti, ve které se utváří.  

 

3.1. Návaznost strategií, odlišnosti v rétorice a činech B. H. Obamy 

Jak soudí Jones a Libicki (2008), pouze militantní přístup nezanechal kýžený výsledek 

úplné eliminace teroristické skupiny. Jak ale argumentuje Stern (2015) přílišný diplomatický 

přístup také ne. V jakém konceptu tedy lze najít rovnováhu? 

McCrisken (2011, s. 782 - 788) zastává názor, že Obama měl v úmyslu zachovat 

protiteroristickou strategii G. W. Bushe s tím rozdílem, že odvede pozornost od války v Iráku 

a bude se více soustředit na boj s teroristy jako takovými, nehledě na jejich rozmístění. 

Zdůrazňoval také, že všechny nástroje (ať už měkké nebo tvrdé síly), které budou v boji proti 

terorismu použity, budou následovat platnou legislativu. Rétoricky Bushovu strategii odmítal, 

v praxi ale následoval většinu jejích linií. Autor považuje tento vývoj za přirozený. Jak již bylo 

zmíněno, od roku 2006 začala i Bushova administrativa postupně měnit svou bezpečnostní 

strategii, od událostí 11. září se zdála být ve svých záměrech méně „agresivní“. Samotný Obama 

prohlásil „Jsme ve válce.“42 v reakci na nepodařený teroristický útok (opět spojený s Al-

Káidou) v prvním roce svého úřadu. V tomto ohledu McCrisken konstatuje – Bushův úřad 

nastolil natolik silnou ideologii protiteroristické strategie, že ačkoliv se nový prezident snažil 

učinit dílčí změny, nebylo to snadné, a tak mu nezbylo než se tohoto konceptu držet. Proto 

nemohl dojít k tolik proklamovanému „morálnímu“ protiteroristickému boji. Dalším eticky 

kontroverzním tématem je používání dronů. Za první rok Obamova prezidentství bylo 

v Pákistánu proti teroristům namířeno 51 dronů, což vyvrací koncepci boje etického i 

morálního. Dalším zmiňovaným tématem v této práci je úsilí o demokratizaci států na Blízkém 

východě. V této souvislosti je Bushova éra s výrazem „demokracie“ spojována, především 

v mezinárodních vztazích, kdežto Obama se tomuto pojmu spíše vyhýbal a nahrazoval ho ve 

své veřejné rétorice výrazy jako je „svoboda“ nebo „vývoj“. Také sice vyloučil ze svého 

                                                           
42 Prezidentův proslov na nepodařený plánovaný bombový útok Al-Káidou na let z Amsterdamu do Detroitu. 

Atentátníka 25. 12. 2009 objevili pasažéři letadla, kterým připadal podezřelí a podařilo se jim útok odvrátit 

(Desch 2010, s. 426).  
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slovníku pojem „válka proti teroru“, ale konkrétně na příkladu Blízkého Východu lze sledovat 

dědictví Bushovy éry (McGlinchey, 2009).  

Naopak Stern (2015) hodnotí Obamovu snahu odlišit svou bezpečnostní strategii od té 

předchozí jako částečně úspěšnou. Autorka považuje Bushův přístup v oblasti boje proti 

terorismu za agresivní, naproti tomu ten Obamův hodnotí jako příliš idealistický. Po útocích 

z 11. září se za prezidenství G. W. Bushe neodehrál na území USA po 7,5 roku žádný 

teroristický útok. Blízký východ byl problematickou oblastí, ale americká armáda postupně 

získávala převahu nad Al-Káidou a nepřetržitě mařila její činnost. To se v počátku dařilo i 

Obamově administrativě, autorka přesto jeho druhou administrativu hodnotí v souvislosti s 

vývojem bezpečnostní strategie negativně. Terorismus se začal znovu rozmáhat (tento fakt do 

určité míry souvisí i s rozhodnutím odvolat většinu pozemních jednotek z Iráku a 

Afghánistánu), kdy nejvíce je to zřetelné právě na území Iráku a Sýrie. Tam se po událostech 

Arabského jara zakotvily odnože Al-Káidy a také zde začala operovat rozmáhající se 

teroristická síť Islámský stát. Nastaly problémy v Iráku, kdy Obamův cíl, ukončit tamní 

asymetrickou válku, který se podařilo splnit, nakonec umožnil této organizaci rozšířit svůj vliv 

v zemi.  

Užití vojenské síly je dle názoru autorky v boji proti terorismu nevyhnutelné, Obamova 

preventivní strategie se tak nesetkala s přílišnou podporou Kongresu. Dále se jeho vláda 

soustředila na prevenci rekrutování nových členů teroristických organizací. Tato prevence 

probíhala například pomocí informačních technologií a informování tamní veřejnosti, což byla 

dle autorky idealistická myšlenka. Ta se bohužel nepřeměnila ve zdárný cíl, vzhledem 

k působení tamních muslimských kleriků a šíření jejich propagandy. Stern (2015) také 

zpochybňuje část strategie, ve které se americká armáda spoléhá na lokální vojenské jednotky, 

kterým asistuje a poskytuje trénink, případně i vybavení. Tato forma spolupráce je riskantní, 

vzhledem k nejisté loajalitě vycvičených vojáků, nebo i samotných vlád v daných státech. Dle 

autorky Obama aspiroval na změnu protiteroristické politiky ideály, které se v praxi 

neosvědčily. Prezidentovo prohlášení, že protiteroristickou strategii nelze oddělit od 

diplomacie, vzdělávání a rozvoje (měkké síly) má v boji proti extremistickým skupinám své 

opodstatnění. Stern uvádí, že Obama nedal jasnou podobu těmto aspektům preventivní 

strategie.  Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti hodnotí autorka Obamovu strategii pozitivně, 

za předpokladu, že v ní bude další vláda pokračovat a mírně pozmění rozložení vojenských sil 

na území Blízkého východu.  
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Závěr 

Výchozí hypotézu nelze jednoznačně potvrdit. Bushova éra povzbudila odboj na 

Blízkém východě proti „americkému imperialismu“, vnucování demokracie a západních 

hodnot silou mělo jen malé šance na úspěch. Původní neokonzervativní koncept lze považovat 

za nerealistický. Jak uvádí Buckley a Singh (2006, s. 152) opatření zavedená Bushovou 

doktrínou na Blízkém východě byla příliš rozsáhlá na to, na jak malou skupinu měla ve 

skutečnosti cílit a zvyšovala tak riziko konfliktu.  

Na základě uvedené literatury a provedené analýzy lze usoudit, že k markantním 

rozdílům v přístupu k boji proti terorismu nedošlo. Ačkoliv se Obama snažil odlišit od svého 

předchůdce, činil tak pouze rétoricky, v celkové strategii byly pouze jemné odlišnosti. 

Neokonzervativní diskurz skryl pod rétoriku liberálů a podporoval přesvědčení o americké 

výjimečnosti. Tím lze potvrdit část hypotézy v tom smyslu, že Obama převzal většinu 

z Bushových strategií. Jelikož se snažil dostát slibu zajistit nižší ztráty amerických vojáků a 

užíval v boji proti teroristům více útoků drony, vysloužil si podobnou kritiku, jako jeho 

předchůdce. A to tu, že svým jednáním region destabilizoval.  

Všeobecně posoudit úspěšnost obou prezidentů v boji proti terorismu na zkoumaném 

území je složité, vzhledem k okolním faktorům, které jej ovlivňují (etnické problémy, vztahy 

mezi jednotlivými státy, události Arabského jara). V konkrétním přístupu k Al-Káidě a počtu 

dopadených teroristů na Blízkém východě stojí čísla spíše na straně B. Obamy, především v 

souvislosti s modernizací armády a úspěšnosti dronových útoků.  

Ačkoliv nestojím ani na jedné z extrémních stran války proti teroru/diplomacie, 

souhlasím s Mary Kaldor v jejím tvrzení: „ … po odvolání vojáků z Afghánistánu … může být 

výsledkem dlouhá válka, ve které budou Spojené státy na dálku válčit pomocí dronů, které 

v protistraně vyvolají odpor a vyprovokují větší část společnosti k podpoře islamistických 

ozbrojených skupin … “ (2012, s. 181). Přítomnost amerických vojáků mohla v určité míře 

vyvolat v afghánské společnosti pocit bezpečí, zajistit lepší informovanost apod. Spoléhání se 

pouze na dronové útoky považuji na základě mé krátké analýzy za kontraproduktivní. 

Především proto, že tato forma boje měla na svědomí spoustu nevinných životů a utvářela 

negativní obraz USA v regionu. Dopadení vysoce postavených velitelů sice mohlo organizaci 

zranit, ale poukázalo na formu jejího fungování, která nespočívá v silném vedení, ale ve 

vštípení ideologie a ve schopnosti mobilizace jejích menších odnoží. Myšlenky lídrů přežívají 
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i po jejich smrti. Al-Káida tedy není rigidní organizací, v průběhu let prokázala svou 

schopnost adaptability. 

Evidentní je tak potřeba politické i vojenské angažovanosti USA v zemích, kde tuto 

válku započaly. Jak Afghánistán, tak Irák nemají dostatečné prostředky na svou ochranu, 

odvolání všech vojáků z těchto území uškodilo především vzájemné výměně informací 

(Phillips, 2015). Zde lze potvrdit počáteční část hypotézy, kdy za prezidentství B. H. Obamy 

v rámci jeho „strategické zdrženlivosti“ vzrostl vliv Al-Káidy vzhledem k nízké vojenské 

angažovanosti v regionu.  

V práci jsem zamýšlela poukázat na rozdíly mezi smýšlením republikánů a demokratů. 

V případě 43. a 44. prezidenta jsou tyto rozdíly jen minimální, především proto, že oba 

prezidenti byli svým způsobem velice specifičtí. G. W. Bush byl zásadně ovlivněn 

neokonzervativním smýšlením a B. H. Obama sice prezentoval své úmysly v duchu liberální 

demokracie, prakticky ale své činy neodlišil. Republikáni více podporovali vojenskou 

angažovanost ve světě, což považovali za morální zodpovědnost USA. Forma vedení boje 

proti terorismu ale již nebyla natolik „morální“, a tak se stala častým cílem kritiky. 

Demokraté následně převzali tento koncept a ve snaze přeměnit rozběhlý konflikt na morálně 

vedenou válku přešli k vzdálené formě boje. Jak poukazuji v kapitole 3.1. návaznost ve 

strategiích byla z větší části přirozeným jevem. Podobnost strategií souvisela i s vnějšími 

faktory, a jak uvádí Desch (2010) oba prezidenti vnímali boj proti Al-Káidě jako tradiční 

válku s netradičním nepřítelem, ať už byla nazývána „Válkou proti teroru“ nebo „Dlouhou 

válkou“.  

Přínos práce vidím v detailním rozboru problematiky obou strategií a spojení 

komparace jak tvrdých prostředků boje, tak těch měkkých. Nutnost užití obou složek je patrná 

právě na boji s Al-Káidou. Jak již bylo poukázáno, každý extrém dává takovýmto radikálům 

možnost obrátit ho ve svůj prospěch. Aby byl boj proti teroristickým skupinám efektivní a 

vyvážený, musí zahrnovat jak prevenci v rámci diplomacie, tak fyzickou přítomnost vojáků 

na ohroženém území. 

Dále mne analýza přivedla k myšlence, že pokud jde o budování teroristické strategie, 

nezáleží na politické příslušnosti, ale komplexnosti a dlouhodobé přičinlivosti. Znatelné je to 

na příkladu demokratizace Afghánistánu, kde po prvních náznacích úspěchů druhá vláda G. 

W. Bushe polevila ve své důslednosti a vyhlídka na zlepšení politické situace v této zemi je 

v nedohlednu. Z tohoto důvodu oceňuji, že si Obama uvědomoval nutnost působit preventivně 
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na nábor teroristů. V tomto směru vidím komplexnost strategie a udržitelnost v dlouhodobém 

horizontu. I přesto se v průběhu analýzy ukázalo, že Spojené státy stále spoléhají spíše na 

tradiční prostředky boje. 

Věřím, že text poskytl čtenáři relevantní informace o praktické i teoretické rovině 

protiteroristických strategií obou prezidentů, kdy staví na širokém spektru zdrojů a dává 

možnost vytvořit si vlastní názor na dané téma. 

 

 

Summary 

The collected information in this thesis shows the continuity between G. W. Bush and 

B. H. Obama’s counterterrorism strategy. The fact is that none of them had the intention to 

wage war abroad, contrariwise both presidents aimed to focus on domestic issues in their pre-

election program. The consequences of 11th September 2001 changed the direction of the 

whole U.S. security strategy, which was mainly influenced by neoconservative politicians in 

Bush’s era. In Obama’s both presidential terms his rhetoric as liberal democrat was focused 

on spreading peace in the world. However, the situation in the Middle East and particularly 

states where Al-Qaeda operated were the opposite of serenity.  

  The War on terror, started by Bush’s first administration, absolutely led to upsurge of 

Anti-Americanism in Middle East countries. In Afghanistan, as analyzed above, the belief in 

US protection dropped right after his first presidential term. Along with the military presence, 

the American government failed significantly when trying to democratize the country. In spite 

of several diplomatic fails, there have been some successes within the Operation Enduring 

Freedom. During 2001 – 2005 Al-Qaeda in Afghanistan was decimated and the security of 

Kabul considered secured. The most problematic seems to be the relationship with Pakistan, 

which was not developed a lot, whereas G. W. Bush was focusing on war fields in Iraq and 

Afghanistan. Afghan-Pakistan borders are the long-term safe haven for terrorist and the 

Pakistani government does not act in favor of US security interests. 

 Obama’s target was to end both wars. Even so, he continued in it, which was not 

consistent with his rhetoric. In the context of examined literature, it is quite disturbing to 

consider him as a Nobel Peace Prize laureate. Firstly, he deployed more soldiers in 

Afghanistan in order to “fix” current security problems caused by his predecessor. Soon after 
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he withdrew all of them and relied on drone strikes. Though this step was supposed to make 

Afghan forces more able to protect the state on their own, we have to take into consideration 

that Afghanistan does not have enough experience in defending itself. Thus leaving them on 

their own was a contra productive move, which left the country in the hands of Al Qaeda and 

its affiliates. As Stern (2015) claims, the war against terrorism cannot be won without 

involving military service. The usage of drone attacks again led to decrease of American 

popularity in mentioned countries, as they affect the lives of ordinary citizens and cause 

unwanted deaths.  

 If there would be a balanced way to conduct counterterrorism strategy against  

Al-Qaeda, it would probably have to be more continuous and take in account both, detention 

and prevention steps. Both extremes of engagement (full at the beginning/none in the end) led 

to disastrous effects in the region. In my thesis I argue that B. H. Obama smoothly continued 

in his predecessor’s strategy and the differences in some of his reactions were caused by 

domestic or international consequences. In my point of view, each president could be judged 

for some of their decisions. Although no one knows, how would Obama or anyone else react 

in Bush’s place after events of 11th September. Also, the Middle East region is highly 

vulnerable area, full of authoritarian governments, which it is complicated to lead a effective 

dialogue with. 
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